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comença 2019. 

Un any que vindrà marcat per les conteses electorals que es produiran el mes de maig. El darrer 
diumenge haurem de triar els nostres representants als municipis, a la Generalitat i al parlament 
europeu. El que ja s’ha denominat ‘el súper diumenge’ marcarà el futur de les nostres institucions. 
però encara tenim sis mesos per davant per a tractar de fi nalitzar aquells projectes que ens havíem 
marcat per a este mandat. 

En Godella hem d’afrontar l’aprovació d’un pressupost, l’aprovació de l’exposició al públic de la 
modifi cació del pla general d’ordenació urbana -per tal d’evitar que la qualitat de vida del nostre 
poble és veja mal baratada per noves sentències expropiatòries-, l’apertura del parc de la devesa i la 
fi nalització d’aquelles inversions i projectes que l’entrada en vigor de la nova llei de contractes ens 
ha fet retardar.

Així que comencem l’any amb la mateixa il·lusió amb la que vàrem començar el mandat.

esperem que totes les veïnes i veïns de godella també comencen el nou any amb les il·lusions reno-
vades i amb els millors desitjos per a fer entre totes i tots un poble millor.

bon any 2019!

  Eva Sanchis
ALCALDESSA DE GODELLA

Eva Sanchis
eva.sanchis@godella.es
ALCALDIA
SERVEIS MUNICIPALS
URBANISME
PERSONAL
AGRICULTURA
COMPROMÍS

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

Telèfon: 963 638 056

Fem possible un poble 
millor

Joan Alonso
joan.alonso@godella.es
MODERNITZACIÓ
TRANSPARÈNCIA
CONTRACTACIÓ

COMPROMÍS 

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

Telèfon: 963 638 056

Tatiana Prades
tatiana.prades@godella.es
CULTURA
FESTES
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

COMPROMÍS 

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.

Telèfon: 963 642 952

Paco Aràndiga 
paco.arandiga@godella.es
COMUNICACIÓ
AGERMANAMENT
1R TINENT D'ALCALDE

COMPROMÍS 

Visites: Dj de 17 a 18:30 h, amb cita  prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

Telèfon: 963 638 056

Salvador Soler
salvador.soler@godella.es
HISENDA
BENESTAR SOCIAL I SANITAT
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
2ON TINENT D’ALCALDIA
PSOE

Visites amb cita prèvia.
Centre: Serveis Socials, c/Major, 83.

Telèfon: 963 641 152 

Fernando Oliveros
fernando.oliveros@godella.es
SEGURETAT CIUTADANA
ESPORTS
OBRES I MEDI AMBIENT
4AT TINENT D’ALCALDIA
PSOE

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

Telèfon: 963 638 056

Teresa Bueso
teresa.bueso@godella.es
EDUCACIÓ
IGUALTAT

PSOE

Visites: vesprades, amb cita prèvia.
Centre: Centre Cultural Xicranda.

Telèfon: 963 642 952
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Paquita Mocholí
paquita.mocholi@godella.es
JOVENTUT
BIBLIOTECA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

ESQUERRA UNIDA

Visites amb cita prèvia.
Centre: Ajuntament, c/ Major, 45.

Telèfon: 963 638 056
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Vicente
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José Luis
Martí
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Les persones membres de 
la corporació, víctimes del 
franquisme, són homenatjades
es col·loca una placa per retre homenatge a les persones membres de la 
corporació Que foren assassinades o empresonades durant la dictadura

Institucional

Institucional

Mocions

 memòria històrica
el 6 de desembre, en el 40 aniver-
sari de la Constitució Espanyola, 
el poble de Godella va viure un 
acte «emotiu i de justícia social» 
en què es va retre homenatge, amb 
la col·locació d’una placa comme-
morativa, a les persones membres 
de la corporació municipal que fo-
ren assassinades o empresonades 
durant els anys de repressió fran-
quista.
Esta iniciativa venia promoguda 
arran d’una moció impulsada pel 
grup de memòria històrica Parau-
les Contra l’Oblit, que es va pre-
sentar i aprovar en el ple de juny 
de 2018, amb els vots a favor de 
compromís, psoe, eu i cet, 
l’abstenció de Cs, i el vot en con-
tra del PP. 
«L’Ajuntament de Godella entén 
que esta és la millor manera de fer 
justícia social i recuperar la dig-
nitat, com a institució, d’aquelles 
persones legítimament triades per 
a representar al poble i injustament 
assassinades o empresonades du-
rant els anys més foscos de la nos-
tra història recent», va dir l’alcalde 
accidental, Voro Soler.
El dia triat no fou casual. «Hui, en 
el dia del 40 aniversari de la cons-
titució Espanyola, recordem amb 
este gest simbòlic que qualsevol 
diferència ha de ser resolta per la 
via del diàleg i de l’acord, i mai 
no amb l’ús de la violència o les 
armes», afegí Soler.
El regidor de Memòria Històrica, 
Fernando Oliveros, va agrair la 
iniciativa de l’associació Paraules 
Contra l’Oblit, així com el tre-
ball de recerca realitzat pel taller 
d’Història Local de Godella, que 
s’encarregà de documentar estos 
fets. 
Els familiars d’algunes de les 
víctimes foren els encarregats de 
descobrir la placa davant l’atenta 
mirada d’un públic que va omplir 
el saló de plens. Regidors i regi-
dores de distints partits polítics, 
membres de l’associació i un gran 
nombre de veïnes i veïns de Go-
della es reuniren per retre home-
natge a totes estes persones que, 
des d’este moment, «tornen al saló 

de plens per la porta gran, després 
d’haver-lo abandonat per la por-
ta de darrere», com digué la filla 
d’una de les víctimes.
A continuació reproduïm, tal i com 
indica la placa, el llistat de perso-
nes membres de la corporació mu-
nicipal de l’Ajuntament de Gode-
lla que foren assassinades (Arturo 
caballer feliu, Vicente hernández 
Berga, Vicente Lloréns Casar, 
ambrosio tárrega causarás, Juan 
Manuel Contreras García, Vicente 
rodríguez ramírez, Joaquín mar-

tínez Vizcarra, enrique san Juan 
pedrós), i empressonades (José mª 
Grafía Benlloch, Francisco Cola 
Marco, Bautista Lerma Alonso, 
lorenzo pardo torres, manuel 
benlloch martínez, octavio cle-
mente chuliá, José mª martínez 
Romero, Antonio Estellés Safont, 
modesto grafiá llorens, José mar-
tínez tomás, miguel alba soria-
no, José costa costa, marcelino 
Palanca Selvi, Salvador Zamorano 
cardo, francisco granell gómez, 
José cañete pascual, francisco 

muñoz Quiñonero, miguel roig 
Ballester, Vicente Estela Caballer, 
rafael madrona lópez, fermín 
sánchez sierra, Juan belda salva-
dor, antonio acuña medina, blas 
martínez sahuquillo, antonio gó-
mez hernández, enrique bonet 
montes, José feliu martí, manuel 
durá selvi, José san Juan pedríos, 
domingo martínez romero, fer-
nando navarré martínez, pedro 
rodrigo sanchis, daniel lloréns 
Marco).

Desenes de persones van omplir el saló de plens en un acte molt emotiu.

PLE DEL 25 D’OCTUBRE
Moció conjunta Compromís, 
psoe, eu i cet “per una llei 
electoral més justa”. aproVada.

moció eu “sobre recolzament a 
la mobilització social”. 
aproVada

Moció conjunta Compromís, 
psoe i eu “sobre l’aprofita-
ment de les zones e instal·laci-
ons recreatives dels municipis 
d’interior”. aproVada

moció cet “per a la declaració 
de Paratge Natural Municipal 
de les Moles de Paterna i contra 
intu mediterrani”. aproVada

moció cs “sobre les deficiènci-
es de serveis en el barri de Con-
xeta de godella”. rebutJada

Moció conjunta Compromís, 
psoe i eu “sobre 25n, dia in-
ternacional contra la Violència 
de gènere”. aproVada

moció compromís “sobre la 
inclusió del Corredor Cantàbric 
en el tram sagunt-saragossa en 
la Xarxa transeuropea de trans-
port 2021-2027”. aproVada

moció eu “per a que derogar el 
delicte d’injúries a la corona”. 
aproVada

moció eu “sobre la creació 
de la comissió encarregada de 
constituir la empresa mercantil i 
estudiar la remunicipalització de 
serveis”. aproVada

moció cet “sobre nou pla es-
tructural” (es vota l’esmena del 
grup govern): aproVada

favor: 10
contra: 7

favor: 10
contra: 7

favor: 10
contra: 6

favor: 8
contra: 8

favor: 10
contra: 4
abstencions: 2

favor: 10
Abstencions: 5

favor: 17

favor: 17

favor: 7
Abstencions: 10

favor: 2
contra: 7
Abstencions: 8

PLE DEL 29 DE NOVEMBRE

PLE DEL 20 DE DESEMBRE
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 El centre cultural Xicranda va 
acollir el dimecres 21 de novem-
bre, la formació gratuïta sobre 
bones pràctiques d’higiene en la 
producció primària agrícola, orga-
nitzada per l’associació Valencia-
na d’Agricultors, i en la qual van 
participar vint-i-sis persones.
es tractava d’un curs finançat per 
la diputació de València i en què 
ha col·laborat l’Ajuntament de 
Godella i que estava dirigit a per-
sones propietàries i personal d’ex-
plotacions agràries, amb l’objectiu 
d’evitar la contaminació dels pro-

ductes agrícoles i reduir el risc sa-
nitari en el sector primari. 
durant la celebració de les jorna-
des es va recordar que l’incompli-
ment d’estos requisits suposa pe-
nalitzacions, com la supressió de 
les ajudes de la Sol·licitud Única 
de la PAC o sancions econòmiques 
a les persones llauradores. Un cop 
finalitzat, els assistents van rebre 
el certificat corresponent que ja 
s’està demanant en les inspeccions 
que actualment s’estan realitzant 
en les explotacions agrícoles de 
l’horta.

Les persones llauradores de Godella es formen en matèria de 
bones pràctiques d’higiene a la producció agrícola

 pat horta
el dimecres 28 de novembre, fou 
un dia històric per al govern de 
la Generalitat Valenciana i per al 
futur de molts pobles que, com 
Godella, tenen en l’Horta un tresor 
del seu patrimoni econòmic, pai-
satgístic, social i cultural.
La vicepresidenta del Consell, 
Mónica Oltra, la consellera i el 
secretari autonòmic de Vivenda, 
Obres Públiques i Vertebració del 
territori, maria José salvador i 
Lluís Ferrando respectivament, i 
la directora general d’urbanisme, 
Rosa Pardo, presentaren el nou Pla 
d’acció territorial (pat) d’orde-
nació i dinamització de l’horta de 
València. Un pla que desenvolu-
pa la Llei de l’Horta de València 
aprovada a les Corts este mateix 
any i que suposa «una fita histò-
rica en la protecció i revitalització 
d’este paratge tan ferit com volgut, 
tan nostre i tan universal com és 
l’Horta de València», explicà Ol-
tra.
el pat de l’horta contempla la 
preservació de més d’11.000 hec-
tàrees de sols agrícoles, la recupe-
ració d’unes 250 hectàrees d’horta 
i més de 100 edificacions tradi-
cionals. Com no podia ser d’una 
altra manera, esta notícia ha estat 
rebuda amb molt d’entusiasme per 
part de l’alcaldessa de Godella i 

regidora d’Urbanisme i Agricultu-
ra, Eva Sanchis, que va assistir a 
l’acte de presentació. «Estem molt 
contentes pel que significa esta ini-
ciativa, i esperem que es traduïsca 
en una millora de la qualitat de les 
persones que viuen del camp i que 
signifique no només una protecció 
del paisatge sinó també una pro-
tecció de l’activitat econòmica que 
allí es realitza», ha declarat.
Sanchis ha fet referència a les 
paraules de Rosa Pardo, quan va 
destacar que, a més de la pròpia 
ciutat de València, ja hi ha molts 
pobles capdavanters en matèria de 
protecció de l’Horta i promoció 
de l’agroecologia i el consum dels 
productes de proximitat, com po-
den ser Godella o Meliana.
el pla d’acció territorial d’orde-
nació i dinamització de l´horta de 
València arriba després d’un pro-
cés de participació pública exhaus-
tiu i s’aprovà en el decret 219/2018 
de 30 de novembre. els objectius 
d’aquest pla són la preservació, 
recuperació i dinamització de 
l’Horta de València mitjançant uns 
continguts i unes propostes que 
tenen en compte tots els elements 
que constitueixen aquest espai 
tan singular: la categorització de 
l’Horta en funció dels seus valors, 
la protecció davant l’especulació 
urbanística, la posada en marxa de 
nous instruments de recuperació 

de l’Horta degradada, el suport a 
l’activitat agrària, els usos tercia-
ris compatibles per a complemen-
tar les rendes agràries i, en resum, 
mesures que tenen a les persones 
que viuen de l’activitat agrària i 
el desenvolupament sostenible de 
l’Horta de València en el centre de 
les seues accions.
durant la seua intervenció, mó-
nica Oltra va insistir en que és 
important que el Consell i la res-
ta d’administracions continuen 
treballant «de manera coordinada 
i transversal» per defensar l’hor-
ta valenciana. En este sentit, es 
preveu la creació del Consell de 
l’Horta de València i l’elabora-

ció d’un pla de desenvolupament 
Agrari de l’Horta de València, que 
abordarà la formació, la professio-
nalització, la millora de la rendibi-
litat i viabilitat de les explotacions 
agràries, i la guarderia rural.
La voluntat d’este  Pla d’Acció 
territorial (pat) d’ordenació i 
dinamització de l’horta de Va-
lència és ben clara: fer de l’horta 
un element «viu i rendible, que 
garantisca un mode de vida dig-
ne, que proporcione els aliments 
de proximitat i els bens i serveis 
ambientals, culturals i de protec-
ció front a riscos naturals com les 
inundacions, la intrusió salina i el 
canvi climàtic».

Neix el Pla d’Acció Territorial 
per «protegir i revitalitzar» 
l’Horta de València
es contempla la preserVació de més d’11.000 hectàrees de sòls agrícoles, 
la recuperació d’unes 250 hectàrees d’horta i més de 100 edificacions a finals d’octubre va tindre lloc 

a Godella la segona jornada de 
descobriment de l’horta organit-
zada dins del marc del pla de di-
namització i governança turística 
de la Mancomunitat del Carraixet.
En aquesta ocasió, el passeig va 
portar als visitants a descobrir 
l’hort ecològic de la família del 
pintor pinazo i que sembra en 
Saó potencia a través de tallers i 
activitats formatives. després es 
va visitar la seu de la Real Sè-
quia de Moncada, la sèquia que 
més metres d’horta rega i que en-
guany, celebra el seu 750 aniver-
sari. Aquest espai poques vegades 
obert al turisme, és un element 
fonamental de la cultura agrícola. 
Finalment, es va accedir a conèi-
xer les instal·lacions de la Fàbrica 
Garín de la seda, a Montcada, una 
de les més antigues d’Espanya i 
que té l’objectiu final de conver-
tir-se en un museu.
L’horta compresa entre els muni-
cipis de la Mancomunitat del Car-
raixet és un espai natural prop de 
la ciutat de València i susceptible 
a entrar en els plans turístics dels 
visitants. durant la jornada de 
“descobriment de l’horta: l’hor-
ta i el regadiu”, les visites s’han 
centrat a Godella i Montcada, dos 
municipis que formen part del pla, 
juntament amb Vinalesa, Foios, 
Alfara del Patriarca, Bonrepòs i 
Mirambell, Albalat dels Sorells, 
Almàssera i Meliana.
Les activitats, guiades per Miquel 
Minguet d’Horta Viva, empresa 
que porta anys proposant circuits 
turístics que barregen horta i turis-
me, ha pretès potenciar l’horta a 
través dels espais de producció i el 
concepte d’agroturisme. En parau-
les de Miquel Minguet, la idea és 
«generar relats que ens permeten 
explicar molt millor quin és el va-
lor del patrimoni natural i paisat-
gístic de l’horta».
la següent cita es celebrà el 5 de 
novembre durant la jornada de 
“descobriment de l’horta: el pa-
trimoni de l’horta amb bici”. En 
ella es va realitzar un recorregut 
per la comarca de L’Horta Nord, 
un espai totalment pla que comu-
nica la ciutat de València a través 
del carril bici que segueix el traçat 
de l’antiga Via Augusta romana i 
altres vies alternatives.

Godella, 
escenari de 
la jornada de 
descobriment 
de l’Horta de la 
Mancomunitat 
del Carraixet

Agricultura

Agricultura

Foto de família després de l’aprovació del PAT de l’Horta.

La formació es va impartir al centre cultural Xicranda.
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L’alcaldessa Eva Sanchis i el regidor Fernando Oliveros li traslladen al president de 
diputació, toni gaspar, els problemes d’inundabilitat de godella

Godella presenta a Saragossa 
els seus projectes en matèria 
d’agroecologia

 AGROECOLOGIA
L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i la tècnic d’Agricultura, 
Mónica Rubio, participaren a la 
segona assemblea de la Xarxa de 
Ciutats per l’Agroecologia, que es 
va celebrar del 22 al 24 de novem-
bre a Saragossa, per conèixer, de 
primera mà, experiències d’èxit 
que ja funcionen en altres munici-
pis i intercanviar postures entorn 
a diversos temes: protecció dels 
espais agraris, agrupacions de per-
sones productores, pobresa, fam i 
salut, articulació de l’espai urbà i 
rural, etc.
Sanchis va valorar «molt positi-

vament» esta experiència, doncs 
«en el moment intercanviem ex-
periències i expliquem els projec-
tes que duguem a terme a Godella 
(per exemple, els horts socials, el 
mercat de venda directa, les activi-
tats del consell agrari, la formació 
de les persones llauradores o els 
menjadors escolars), veiem que 
la resta de municipis ho perceben 
amb admiració i reconeixen que 
som un poble capdavanter en esta 
matèria», va explicar l’alcaldessa. 
«El següent pas és el de constituir 
un Consell Alimentari Municipal, 
on estiguen representades les es-
coles, el centre de salut, els men-
jadors col·lectius i els moviments 

associatius, per parlar de la impor-
tància de tindre uns bons hàbits 
alimentaris», afegí. 
En estes jornades celebrades a Sa-
ragossa es va constituir oficialment 
la Xarxa de Ciutats per l’Agroeco-
logia, a la qual pertanyen ja més de 
20 ciutats i pobles -entre els quals 
està godella-, i es va aprovar el pla 
de treball per a 2019.
Entre d’altres temes, es va debatre 
sobre la importància de recolzar 
des dels governs locals el Pac-
te Intervegas, i més en concret el 
projecte de Llei de Protecció dels 
Sòls d’Alt Valor Agroecològic que 
aquest Pacte ha presentat. Al ma-
teix temps, els debats van ressal-
tar i van reconèixer el valor de la 
declaració sobre els drets campe-
rols, recentment aprovada per part 
de les Nacions Unides.
en la conferència final, la inves-
tigadora Elena de Luis, de l’Ob-
servatori del dret a l’alimentació 
d’Espanya va assenyalar, com a 
causes de la inseguretat alimentà-
ria tant per defecte -fam- com per 
excés -sobrepès i obesitat-, les de-
sigualtats econòmiques i en l’accés 
a drets, l’abandó de les polítiques 
socials, els canvis en les polítiques 
alimentàries i el foment dels ali-
ments més saludables. La investi-
gadora va explicar la «importància 
del compromís dels governs amb 
el foment i el desenvolupament 

d’una agricultura sostenible i de 
proximitat».
Per la seua banda, l’investigador 
José ramón gonzález parada, 
de l’associació Carta contra el 
Hambre, va ressaltar l’elevada in-
cidència de la fam en les ciutats 
espanyoles (entorn del 4% de la 
població total és usuària de Bancs 
d’Aliments), i la importància de 
passar «del assistencialisme en-
front de la urgència de la fam a una 
acció per a restablir el dret a una 
alimentació adequada». En aquest 
sentit, va posar en relleu l’estreta 
relació entre el dret a una alimen-
tació adequada i la sobirania ali-
mentària.
Les sessions de debat de les jorna-
des van ser clausurades per teresa 
Artigas, regidora de Medi Am-
bient i Sostenibilitat de l’Ajun-
tament de Saragossa, que ostenta 
la Presidència de la Xarxa. La 
regidora es va felicitar per la cul-
minació de dos anys de treball en 
la conformació de la Xarxa, i va 
assenyalar que «queda molt camí 
per recórrer per a l’accés al dret a 
l’alimentació, però sens dubte la 
nostra Xarxa, cuinada amb manya-
ga i a foc lent, està ja madura i té 
molt aliment que oferir».
Finalment, la representació de 
municipis visità la Mostra Local 
Agroecològica i va vore el docu-
mental “alimentar el mañana”.

eVa sanchis, alcaldessa i regidora d’agricultura: «la resta de municipis 
reconeiXen el treball Que fem i Veuen Que som un poble capdaVanter»  La tècnica d’Agricultura de 

l’Ajuntament de Godella, Mónica 
rubio, va participar el darrer 12 de 
novembre a la segona edició de la 
Jornada universitària sobre can-
vi Climàtic, per tal d’explicar els 
distints projectes que el consistori 
té en marxa per preservar l’horta, 
apropar-la al ciutadà i impulsar el 
consum local.
El tema principal de l’esdeveni-
ment fou el canvi climàtic i l’ali-
mentació sostenible. En este sen-
tit, rubio -que va formar part de la 
taula rodona ‘Polítiques per a una 
alimentació sostenible’-, va expo-
sar l’experiència de la campanya 
‘Menja’t Godella’ i el projecte de 
cuina climàtica que liderarà el mu-
nicipi durant els propers mesos.
En el primer cas, es tractava d’un 
calendari de fruites i verdures de 
temporada que tenia per objectiu 
«donar a conèixer els productes 
que es conreen a l’horta per tal 
de conscienciar del gran potencial 
que tenen per a la nostra alimenta-
ció diària» i  «proporcionar suport 
a les persones que treballen la terra 
per a que puguen viure dignament 
d’ella», tal i com va explicar l’al-
caldessa i regidora d’Agricultura, 
Eva Sanchis.
Pel que fa al projecte de cuina cli-
màtica, es concretarà en una for-
mació a sis cuines de tota la co-
marca amb l’objectiu de reduir la 
seua impremta hídrica i mediam-
biental, i apostar per productes de 
proximitat i temporada.

L’Ajuntament 
de Godella 
participa a 
la ii Jornada 
Universitària 
sobre Canvi 
Climàtic

Agricultura

Agricultura

Representants de les distintes ciutats de la Xarxa per l’Agroecologia.

 L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, i el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Fernando Oliveros, 
es reuniren a finals del mes d’oc-
tubre amb el president de dipu-
tació, toni gaspar, per conèixer 
quines són les vies d’ajuda a què 
el municipi pot optar per continuar 
avançant en matèria de prevenció 
d’inundacions.
Els representants del consistori 
godellenc li traslladaren a Gaspar 
la necessitat de traure ajudes per 
a projectes conjunts que afecten a 

diversos municipis. 
En el cas de les pluges es tracta 
d’un tema que afecta tant a Go-
della com a Burjassot, Rocafort i 
Massarrojos.
en el moment de la reunió, toni 
Gaspar va informar a Sanchis i 
Oliveros que no hi havia cap con-
vocatòria específica, però va pren-
dre nota de les seues reivindicaci-
ons i els va instar a demanar fons 
europeus, de manera conjunta amb 
els altres municipis per buscar so-
lucions a esta problemàtica.

cal recordar que les pluges de fi-
nals d’octubre i primera meitat de 
novembre no deixaren a Godella 
desperfectes ni incidències desta-
cables, gràcies a un gran treball de 
prevenció dirigit des del grup de 
coordinació d’emergències. 
No obstant, el grup de govern con-
tinua treballant per buscar vies de 
subvencions o ajudes d’entitats 
com la diputació que posen punt 
i final al problema d’inundabilitat 
del municipi.

Sanchis i Oliveros, junt amb Gaspar, al Palau de la Diputació.
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 consell de l’ horta
després de l’aprovació del pla 
d’acció territorial (pat) d’orde-
nació i dinamització de l’horta de 
València, a principis de desembre 
es va celebrar la primera reunió 
del Consell de l’Horta, al qual 
l’Ajuntament de Godella té inten-
ció d’adherir-se. en esta primera 
sessió es van assentar les bases 
del que serà el pla de desenvo-
lupament Agrari per a impulsar 
iniciatives que ajuden a protegir i 
revitalitzar l’horta.
Les línies estratègiques d’este Pla 
de desenvolupament agrari s’han 
redactat de manera participativa. 
de fet, des del consell agrari de 
Godella es feren algunes esme-
nes que han quedat recollides. 
L’alcaldessa de Godella i regi-
dora d’Agricultura, Eva Sanchis, 
ha deixat ben clara la seua inten-
ció d’adherir-se a este consell de 
l’Horta. Esta decisió haurà de ser 
ratificada en sessió plenària.
El Consell de l’Horta ja comptarà 
de cara a 2019 amb una dotació 
pressupostària per part de la Gene-
ralitat de València de 2,3 milions 
d’euros. Els pròxims cinc anys, el 
pressupost anual de la GVA serà 
de 41.380€. estos diners es desti-
naran, entre d’altres coses, a jor-
nades de formació per a persones 
llauradores, guarderies rurals, etc.
La consellera d’Agricultura, Ele-
na Cebrián, va ressaltar la impor-
tància d’este projecte «per a re-
conèixer a totes les persones que 
treballen i viuen de l’horta i per a 

impulsar projectes compartits amb 
l’objectiu de potenciar una agri-
cultura rendible i valorada, amb 
una marca i una activitat produc-
tiva creixent».
El Consell de l’Horta, que tindrà 
com a seu l’alqueria del Moro, 
buscarà complir les següents fun-
cions:
1. Elaborar, juntament amb la 
conselleria, el pla de desenvolu-
pament Agrari de l’Horta de Va-
lència.
2. Adquirir o arrendar terrenys i la 
resta de béns o immobles, materi-
als i immaterials, necessaris per al 
compliment dels seus fins.
3. Obtenir els recursos i les aju-
des tècniques i econòmiques pro-
vinents d’altres institucions pú-
bliques i privades, entre d’altres, 
els fons provinents de la Unió 
Europea, i gestionar la percepció 
última d’estos recursos per part 
de les persones que es dediquen a 
l’agricultura.
4. realitzar funcions de gestió i 
mediació per a facilitar la cessió 
d’ús o l’arrendament de parcel·les 
agràries o finques rústiques sense 
conrear, amb l’objectiu d’afavorir 
la continuïtat de l’activitat agrària 
en l’àmbit de l’Horta de València.
5. Promoure i gestionar les mar-
ques de qualitat dels productes de 
l’horta, que els doten d’un major 
valor afegit i els diferencien de la 
resta del mercat.
6. Promoure i gestionar un servei 
de guarderia rural, en coordinació 
i cooperació amb la Policia Lo-
cal dels municipis de l’àmbit de 

l’Horta de València que garantisca 
la seguretat de les explotacions.
7. Vetlar per l’estat correcte, 
d’acord amb aquesta llei, de les 
infraestructures annexes a l’hor-
ta, com són les xarxes de camins 
i sèquies.
8. Prestar serveis d’assessorament 
i fomentar la formació professio-
nal agrària a les persones que es 
dediquen a l’agricultura, i fomen-
tar que garantisquen un relleu ge-
neracional adequat.
9. Oferir formació a persones jo-
ves i adultes en matèria d’agroe-
cologia i sobirania alimentària, 
des d’una perspectiva social i edu-
cativa.
10. Impulsar la investigació, el 
desenvolupament i l’avaluació 
d’experiències d’innovació social 
en l’activitat agrària, que promo-
guen experiències col·laboratives, 

participatives i inclusives, com 
també la seua difusió.
11. Programar i gestionar mecanis-
mes de compensació econòmica 
a les persones que es dediquen a 
l’agricultura.
12. Percebre i gestionar taxes, 
preus públics i altres ingressos 
d’origen públic i privat que li pu-
guen correspondre d’acord amb la 
normativa aplicable.
13. Actuar com a òrgan de repre-
sentació de les entitats presents 
en el Consell de l’Horta de Valèn-
cia amb relació a tot el que faça 
referència a les seues funcions i 
d’acord amb el que establisquen 
els seus estatuts
14. Garantir el compliment de la 
legislació sectorial aplicable en 
l’àmbit de l’horta i de les determi-
nacions del pla d’acció territorial 
d’ordenació i dinamització.

Godella manifesta la seua 
intenció d’adherir-se al nou 
Consell de l’Horta
este consell de l’horta comptarà per a 2019 amb un pressupost de 2,3 
milions d’euros per part de la gVa per protegir i reVitalitzar l’hortA l’associació la dinamo acció 

Social de Burjassot i l’associació 
Horts Municipals La Coscollosa 
de Godella signaren un conveni de 
col·laboració per tal que l’alum-
nat del centre la dinamo puga 
realitzar les pràctiques de la seua 
formació educativa als horts de La 
Coscollosa.
totes dues associacions sense 
ànim de lucre comparteixen ob-
jectius pel que fa a la protecció 
del medi ambient, la protecció de 
l’horta del municipi i la promoció 
de l’agricultura com a forma de 
millorar la qualitat de vida de les 
persones, especialment d’aquells 
sectors desfavorits o en risc d’ex-
clusió social. 
l’associació la dinamo acció 
Social va obrir el seu recurs a 
Godella el darrer mes de març, 
després de sis anys d’experiència 
a Burjassot. Este centre compta 
amb 24 places autoritzades per la 
conselleria d’Igualtat per a xics i 
xiques de 16 a 21 anys en situació 
de risc, immigrants en processos 
de regularització, joves que deixa-
ren l’escola i volen traure’s el gra-
duat, menors vinculats a la xarxa 
de protecció o joves que estiguen 
complint o vagen a complir algu-
na mesura judicial. dinamo tam-
bé té un conveni amb l’escola de 
persones adultes Vicent Ventura 
de CCOO per a que els joves que 
participen al projecte Agrodinamo 
puguen traure’s el graduat en se-
cundària. El recurs Agrodinamo, 
d’emancipació i autonomia per a 
joves, té com a activitat principal 
el treball productiu per al cultiu 
d’hortalisses ecològiques i la seua 
venda. 
Pel que fa als horts municipals La 
Coscollosa, es tracta d’una inici-
ativa de l’Ajuntament de Godella 
que té com a objectius promoci-
onar i difondre l’agricultura com 
a ferramenta de coneixement i 
respecte del medi local i global, 
posar en valor el saber de l’agri-
cultura tradicional i l’agricultura 
ecològica, promocionar els valors 
i les pràctiques que afavorisquen 
el contacte, l’intercanvi i la convi-
vència intergeneracional, i apropar 
al veïnat de Godella la possibilitat 
de conrear els seus propis aliments 
i mantindre l’ús agrícola tradicio-
nal als terrenys de l’horta.

la dinamo 
i Horts 
Municipals 
La Coscollosa 
signen un 
conveni de 
col·laboració

Presentació del PAT de l’Horta.

 La tècnica d’Agricultura de 
l’Ajuntament de Godella, Móni-
ca Rubio, va participar el darrer 
dimecres 12 de desembre a la i 
trobada autonòmica de la Xarxa 
d’Innovadors Locals Agroecolò-
gics de la Comunitat Valenciana, 
organitzada per la societat es-
panyola d’Agricultura Ecològica 
(SEAE).
En concret, Rubio va intervindre 
en la taula rodona sobre reptes i 

obstacles de la comercialització 
ecològica, per explicar el projecte 
del mercat de venda directa, que 
cada dissabte pel matí s’instal·la 
a la plaça de l’Ermita de Godella 
per a la venda de productes de 
proximitat collits per llauradors i 
llauradores locals. En este mercat 
es potencia el consum de fruites i 
verdures de temporada amb crite-
ris agroecològics. L’Ajuntament 
de godella recolza esta iniciati-

va mitjançant la sensibilització i 
conscienciació ambiental, social 
i agroalimentària, aquesta última 
com a principal objectiu. Però no 
es tracta d’un mercat a l’ús, sinó 
que va molt més enllà. Cada dis-
sabte s’ofereixen activitats gratu-
ïtes complementàries, impulsades 
des de la regidoria d’Agricultura, 
la qual cosa afavoreix que el mer-
cat de venda directa de Godella 
s’haja consolidat com un punt de 

trobada on les persones interactu-
en i intercanvien els seus punts de 
vista sobre l’agroecologia.
Esta jornada de la SEAE, en què 
participaren més d’una trentena 
de productors ecològics de la Co-
munitat Valenciana, és fruit d’una 
sèrie d’activitats (com tallers 
d’anàlisi de necessitats, visites 
col·lectives de camp, seguiment i 
avaluacions, xerrades, etc.) en el 
marc del projecte agroecualifica.

L’Ajuntament presenta el mercat de venda directa a la SEAE
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Es planten centenars d’arbres 
i arbustos a distintes places, 
carrers i jardins de Godella
fernando oliVeros: «amb estes plantacions es Vol fer dels carrers 
espais més agradables, al temps Que es millora la Qualitat ambiental»

 plantació arbres
durant les darreres setmanes, la 
regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Godella ha conti-
nuat amb els treballs de plantaci-
ons d’arbres en alineacions viàries 
i en parcs i jardins. 
En concret, s’han plantat tres mo-
reres i més de cent arbustos de pit-
tosporum al parc Cervantes i cinc 
moreres a la plaça de dalt. també 
s’han realitzat els treballs de des-
toconat (llevar el tronc dels arbres 

talats) en la pujada a l’Ermita, i 
s’han plantat diversos exemplars 
de plantes i flors (dimorphoteques, 
viburnum lucidum, euriops, etc.) a 
la rodona de la carretera de Roca-
fort, així com altres arbustos a la 
plaça del doctor Valls, i als jardins 
del carrer santa teresa. per últim, 
s’han podat les palmeres dels Jar-
dins de Vila Eugènia, una tasca 
que era necessària ja des de feia 
temps. 
d’altra banda, des de l’àrea de 

Medi Ambient informen que els 
tretze exemplars d’oliveres tras-
plantats front al pavelló municipal 
i al carrer dàlies creixen en per-
fecte estat.
Cal recordar que la decisió de can-
viar la ubicació d’estos arbres va 
partir de l’empresa propietària de 
la parcel·la ubicada al carrer Er-
mita Nova nº 6 i encarregada de 
construir els 25 habitatges allí pro-
jectats, i es va realitzar «d’acord 
amb la legalitat vigent», com va 

comentar el regidor de l’àrea, Fer-
nando Oliveros. El consistori i la 
propietat arribaren a un acord per 
reubicar estos exemplars a dos zo-
nes públiques.
Sobre les noves plantacions, Oli-
veros ha destacat que s’escometen  
amb l’objectiu de «fer dels carrers 
espais més agradables, al mateix 
temps que es millora la qualitat 
ambiental». En aquest sentit, es 
demana la implicació de la ciuta-
dania per la cura dels arbres viaris. 

 El ple de l’Ajuntament de Go-
della va aprovar de forma defi-
nitiva en la sessió de desembre  
l’ordenança de l’arbratge, que va 
comptar amb el vot favorable de 
tots els partits a excepció del PP.
Esta ordenança va estar consensu-
ada en les distintes comissions de 
treball i en el Consell d’Urbanisme 
i Medi Ambient. 
després del període d’al·legaci-
ons, l’informe de la tècnica de 
l’Ajuntament va desestimar les 
esmenes presentades per una per-
sona membre d’este consell, així 
com per l’associació Godella en 
lluita contra les inundacions i l’as-
sociació de veïns del Clot de Bar-
rabàs. 

Cal recordar que esta ordenança 
es va aprovar de manera inicial al 
ple de març. El regidor de Medi 
Ambient, Fernando Oliveros, va 
explicar que «fins ara, l’ajunta-
ment no tenia cap ferramenta per 
controlar la tala d’arbres, a menys 
que es tractara d’espècies singu-
lars. Gràcies a aquesta ordenança, 
podrem fer un catàleg de tots els 
arbres públics del municipi i pro-
tegir aquells que tinguen un valor 
especial». 
també està prevista la creació 
d’un consell assessor que s’en-
carregue de declarar quins són els 
arbres d’interès local, a petició 
de l’Ajuntament de Godella o de 
qualsevol persona física o jurídica.

 L’Ajuntament de Godella ha 
donat per acabada la campanya 
del 2018 de prevenció i control 
del mosquit tigre. tal i com estava 
previst, des del passat mes d’abril 
i fins al mes de novembre, s’han 
efectuat tractaments, tot i seguint 
les pautes de la direcció general 
de Salut Pública de la Generalitat 
Valenciana. 
Enguany, a més de l’aplicació de 
larvicides en els embornals, fonts, 
basses i zones enjardinades del 
municipi, s’han realitzat aplicaci-
ons de pintura amb activitat insec-
ticida als embornals de les zones 
més problemàtiques de titularitat 
municipal. Així ho ha fet saber el 
regidor de Medi Ambient, Fernado 

Oliveros.
En les diferents prospeccions pe-
riòdiques realitzades al llarg de la 
campanya, s’ha detectat una ma-
jor presència de plaga al carrer de 
santa teresa i els seus voltants, el 
carrer Sant Bertomeu, a la plaça 
de Colombaires, als carrers adja-
cents al poliesportiu i al pavelló 
d’esports municipal, així com al 
voltant de la plaça de l’Ermita de 
campolivar, on s’han intensificat 
els tractaments. 
En aquest programa de control, 
que ha tingut un cost de 4.933,07 
€,  l’ajuntament de godella ha 
comptat amb una ajuda de la Con-
selleria de Sanitat Universal i Sa-
lut pública de 1.766,98 €.

 la campanya d’esterilització 
dels gats que viuen al carrer, per 
tal de controlar la població felina, 
ha estat «molt satisfactòria», com 
ha dit el regidor de Medi Ambient, 
Fernando Oliveros, que ha agraït 
la tasca realitzada per les persones 
voluntàries.
en total, 52 femelles i 10 mascles 
han estat esterilitzats durant l’any 
2018. poc menys que l’any passat, 
però cal destacar que pràcticament 
tots els animals de les colònies es-
tan ja esterilitzats, i les noves in-
tervencions es realitzen als gatets 
que alguns veïns i veïnes abando-
nen, infracció que pot ser motiu de 
denúncia. la campanya de 2019 
es centrarà en la prevenció d’estos 
abandonaments i en reforçar el tre-
ball conjunt amb les clíniques ve-
terinàries del poble. Pròximament 
es col·locarà una senyal junt a les 
colònies protegides per l’Ajun-
tament per tal de conscienciar la 
població i evitar abandonaments. 
també es lliurarà una identifica-
ció a les clíniques que treballen en 
este pla d’esterilització felina.

 des de la regidoria de medi 
Ambient de l’Ajuntament de Go-
della recorden a les persones pro-
pietàries d’animals domèstics que 
tenen l’obligatorietat de censar-los 
al municipi, a més de tenir-los re-
gistrats al RIVIA, la base de dades 
de la Generalitat.
Aquelles persones que ja tenen 
censada la seua mascota, hauran 
de notificar, si procedeix, la baixa 
de la mateixa en cas de defunció o 
canvi de domicili a altra localitat.
La inscripció és gratuïta i no-
més cal emplenar un formulari 
on consten les dades de l’animal. 
Una vegada censat, obtindrà una 
xapa identificatòria amb el núme-
ro de registre. Resulta important 
fer aquest tràmit perquè, en cas de 
pèrdua o robatori, s’agilitzen els 
tràmits per recuperar l’animal. 
Per als propietaris d’animals con-
siderats potencialment perillosos, 
se’ls recorda que tenen l’obliga-
torietat de sol·licitar la llicència 
administrativa municipal. Estos 
gossos han d’anar sempre amb 
corretja i morrió.

El ple aprova l’ordenança de 
protecció de l’arbratge

finalitza la campanya de control 
i prevenció del mosquit tigre

s’esterilitzen 
62 gats del 
carrer durant 
l’any 2018

Es recorda 
l’obligatorietat 
de censar les 
mascotes

Els nous exemplars d’arbres, als carrers de Godella. A la dreta, una de les palmeres de Vila Eugènia.
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 modificació pgou
Ja fa cinc anys que el grup de go-
vern de l’Ajuntament de Godella 
treballa per, amb la col·laboració 
de les associacions presents al 
Consell assessor d’Urbanisme i 
medi ambient, aprovar la modifi-
cació del Pla General d’Ordenació 
urbana –vigent des de l’any 1990- 
que permeta reordenar les dotaci-
ons pendents de adquirir i evitar 
noves sentències expropiatòries 
que podrien incrementar el deute 
de godella en més de 9 milions 
d’euros més.
esta modificació és fruit del con-
sens amb els propietaris dels ter-
renys afectats, de les indicacions 
fetes per les conselleries compe-
tents en la matèria, i dels estudis 
tècnics que avalen la sostenibilitat 
mediambiental i econòmica de la 
proposta.
durant els darrers bims hem es-
tat informant de quines eren les 
dotacions pendents d’adquirir, de 
quina era la proposta de esta mo-
dificació per a cada sector i dels 
debats que s’anaven produint al 
CUMA. Recentment, també es va-
ren organitzar unes jornades a Vila 
Eugènia i es va elaborar una en-
questa per tal de conèixer la visió 
de la ciutadania de Godella sobre 
els seus paisatges.
Amb la moratòria aprovada a les 
Corts, el consistori godellenc dis-

posa fins el 31 desembre de 2020 
per a fer tota la tramitació d’esta 
modificació, ja que a partir d’eixe 
moment podien començar els pro-
cessos expropiatoris dels terrenys 
pendents d’adquirir.
L’alcaldessa de Godella i regidora 

d’Urbanisme, Eva Sanchis, ha vol-
gut «agrair als nostres grups parla-
mentaris del pacte del botànic a les 
Corts la seua sensibilitat cap a la 
nostra demanda d’ajornar la mora-
tòria per a iniciar els processos ex-
propiatoris que acabava enguany».

Per tant, està previst que en els 
primers mesos de 2019 es  porte 
a aprovació  l’exposició al públic 
d’esta modificació. després, la 
ciutadania tindrà prop de dos me-
sos per tal de fer aquelles aporta-
cions que consideren necessàries. 

Urbanisme

S’aprova una moratòria de 
dos anys per a expropiacions
el grup de goVern tindrà fins a finals de 2020 per modificar l’actual pgou

Plànol de les zones afectades per la modificació del PGOU que es pretén aprovar.

Urbanisme

 la modificació del pla general 
d’Ordenació Urbana de Godella, 
que roman vigent des de 1990, 
és un dels reptes més importants 
que el govern local pretén resoldre 
abans de la fi del seu mandat. amb 
l’objectiu de dotar esta modifica-
ció d’una major transparència i 
explicar a la població quins seran 
els sectors afectats, l’Ajuntament 
de Godella difon este vídeo expli-
catiu sobre el tema, que s’haurà 
de debatre en els propers mesos al 
ple per acordar la seua exposició 
al públic.
tal i com ha explicat l’alcaldessa i 
regidora d’Urbanisme, Eva Sanc-
his, «la gestió urbanística és l’úni-
ca solució realista per adquirir les 
dotacions públiques que estaven 

pendents d’adquirir i per evitar no-
ves sentències per expropiacions, 
la qual cosa seria del tot inviable i 
posaria en risc l’estabilitat econò-
mica del municipi».
«és un problema que té el poble 
de Godella, no este grup de govern 
concret, i no donar-li una solució 
ràpida podria ocasionar una puja-
da inassolible d’impostos (IBI, ve-
hicles, etc.) i el tancament de molts 
serveis com l’escola d’adults, es-
coles esportives, o el conservatori, 
entre d’altres», ha afegit Sanchis.
En el vídeo s’explica amb detall 
una modificació que no reclassifi-
ca ni un metre quadrat més de sòl 
urbà o urbanitzable, respectant la 
planificació vigent des de 1990, i 
que permetrà redistribuir les do-

tacions pendents, valorades apro-
ximadament en més de 9 milions 
d’euros que s’haurien de sumar als 
10 milions d’euros que ja s’estan 
pagant per les darreres sentències 
expropiatòries. 
«es tracta d’una modificació ne-
cessària i respectuosa amb el nos-
tre territori i ajustada a la realitat 
que presenta Godella en l’actua-
litat, procurant satisfer el desen-
volupament urbanístic amb uns 
paràmetres de compacitat, barreja 
d’usos, implantació de solucions 
de drenatge sostenible, i així com 
el foment de vivendes a preus as-
sequibles, ja que dóna la possibili-
tat de construir als sectors urbans 
i urbanitzables del pla general de 
l’any 90, habitatges en règim de 

lloguer i en propietat per a que els 
nostres joves puguen viure a Go-
della», diu l’alcaldessa.
d’altra banda, és una proposta ur-
banística sensible amb els proble-
mes d’inundabilitat que pateix el 
municipi de Godella, i que aposta 
per sistemes urbans de drenatge 
sostenible, i per la programació del 
procés d’urbanització en funció de 
la solució hidràulica eficient i eco-
lògica del Barranc dels Frares. 
la modificació del pgou que es 
pretén escometre afectarà a 9 àm-
bits: la zona urbana junt al cemen-
teri municipal, la zona urbana del 
bovalar, la zona del barranquet 
(parcel·la pendent de construir en 
aquesta), la parcel·la del servei 
públic de la carretera de Rocafort 

a la cantonada amb Bisbe Amigó 
(antiga casa de materials), la zona 
de la Quartella, la devesa, ermi-
ta Nova, el Barri de Conxeta i els 
sectors 25 i 26 de sòl urbanitzable 
junt al centre de suboficials reïna 
sofia.
En el vídeo, elaborat per l’em-
presa Jrf arquitectes, es mostra 
d’una manera molt gràfica tot este 
projecte. també es preveu que es 
realitze una exposició pública a la 
ciutadania per tal de resoldre els 
possibles dubtes que puguen haver 
al respecte.
El vídeo es pot consultar al canal 
de Youtube de l’Ajuntament de 
Godella. A més, a la secció d’Ur-
bansime del web municipal es pot 
tota la documentació.

 Les veïnes i veïns de Godella 
tingueren l’oportunitat de partici-
par d’un procés de votació per a la 
redacció de l’Estudi de Paisatge. 
Esta campanya participativa, pro-
moguda des de la regidoria d’Ur-
banisme de l’Ajuntament, va estar 
precedida per unes jornades de tre-
ball que tingueren lloc els dies 13 i 
14 de novembre i que serviren per 
a conèixer quins paisatges o recur-
sos són els més valorats, quines 
problemàtiques són les que més 
preocupen a la ciutadania i quines 
propostes i solucions poden ajudar 
a aconseguir de Godella el poble 
que les veïnes i veïns volen.
Les enquestes, que estigueren 
obertes durant tot el mes de desem-
bre, es van desenvolupar en torn a 
dos grans preguntes: ‘en quin grau 
valores el territori de Godella i el 
seu paisatge?’, i ‘En quin grau va-
lores les propostes de redistribució 
de dotacions públiques de Godella 
i el seu paisatge?’.
L’alcaldessa de Godella i regido-
ra d’Urbanisme, Eva Sanchis, va 
agrair la participació i va recor-
dar que «l’Estudi de Paisatge és 
un instrument de dinamització del 
territori de Godella, que establirà 
criteris i programes de millora per 
als diferents paisatges del muni-
cipi i incidirà especialment en les 
mesures d’integració paisatgística 
en els àmbits de les noves dotaci-
ons públiques del municipi».

l’ajuntament explica amb un vídeo la modificació del pgou que pretén aprovar

La ciutadania 
de Godella 
decideix amb 
enquestes 
sobre l’Estudi 
de Paisatge
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 MARqUESINES BUS
L’Ajuntament de Godella compta 
des de finals de desembre amb cinc 
noves marquesines per millorar 
el servei de l’autobús municipal. 
Estes parades s’ubiquen al carrer 
Montgó cantó amb Ermita Nova, 
al carrer Joaquín ugarte, al carrer 
sauces i a santa bàrbara 1 i 2.
Les parades incorporen el logo 
de l’ajuntament i imatges del mu-
nicipi en el sostre. Els bancs són 
ergonòmics i d’alta resistència. A 
més, estes instal·lacions són es-
tretes per no molestar el pas dels 
vianants per la vorera, i compten 
amb un espai reservat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda, amb la 
qual cosa es compleix amb la nor-
mativa d’accessibilitat.
La instal·lació de les marquesines 
respon a una demanda veïnal, que 
el grup municipal Ciutadans va 
acollir i va presentar en el ple d’oc-
tubre de 2017 en forma de moció, 
que s’aprovà per unanimitat. El 
regidor de trànsit, fernando oli-
veros, va adquirir el compromís 
de respondre a esta petició, que es 
veu ara complida. «Amb esta ac-
tuació acurtem la distància entre 
parades i evitem així que s’haja 
de caminar fins la marquesina més 
propera», ha comentat Oliveros.
L’Ajuntament ha comptat amb els 
serveis de l’empresa R3 Recymed 
sl per al subministrament i instal-
lació de les marquesines. 

Obres i Serveis

Cinc noves marquesines per 
millorar el servei de l’autobús
compten amb un espai reserVat per a persones amb mobilitat reduïda

Veïnes esperant l’autobús a les noves marquesines.

Obres i Serveis

 aprofitant l’aturada de les com-
peticions per les vacances de Na-
dal, l’Ajuntament de Godella ha 
escomés les actuacions pendents 
per millorar alguns aspectes de 
les  instal·lacions esportives mu-
nicipals, tant del poliesportiu com 
d’algunes zones del pavelló.
En primer lloc, s’han pintat les 
línies de les pistes exteriors del 
pavelló, ubicades junt al carrer de 
pilota. 
En el poliesportiu, s’han canvi-
at les carxofes de les dutxes dels 
vestidors i s’ha pintat la paret de 
la pista de tenis. 
A més, s’ha canviat la xarxa peri-
metral del mini camp de futbol i 
bàsquet i s’ha acabat d’arreglar la 
zona de jocs infantils. 

 des del grup de govern de 
l’Ajuntament de Godella informen 
que algunes de les Inversiones pre-
vistes per a l’any 2018 no es po-
dran portar endavant amb el pres-
supost previst perquè l’entrada en 
vigor de la nova llei de contractes i 
la manca de Personal han fet retar-
dar els procediments de contrac-
tació de tal manera que finalment 
han sigut inviables.
és el cas, per exemple, del canvi 
de l’enllumenat de part de Cam-
polivar i Santa Bàrbara, l’asfaltat 
d’alguns carrers, la reparació de 
voreres i la instal·lació de punts 
de recàrrega elèctrics per a vehi-
cles. Algunes d’estes actuacions 
tampoc no s’han pogut realitzar 
perquè les empreses que s’havien 
presentat no complien els requisits 
que venien marcats als plecs de 
condicions o perquè la oferta s’ha 
quedat deserta.
«Lamentem molt estos  fets i de-
manem disculpes a la ciutadania. 
Continuarem treballant per poder 
portar-los endavant, si l’aprovació 
d’un nou pressupost ens ho per-
met. I demanem al govern d’Es-
panya que a l’hora de modificar 
les lleis tinga en compte els per-
judicis que es poden ocasionar en 
les administracions menudes, com 
els Ajuntaments, que no comptem 
amb el personal necessari per fer 
realitat totes les inversions previs-
tes», apunten les fonts municipals.

S’escometen els treballs de millora de les instal·lacions esportives CEIP Barranquet

El grup de 
govern lamenta 
no poder 
executar algunes 
actuacions 
previstes

 El col·legi públic Barranquet ha 
estat objecte d’algunes actuacions 
durant les darreres setmanes. 
En concret, es tractava de recollir 
les aigües pluvials del pati mit-
jançant una nova canonada que 
travessa longitudinalment la par-
cel·la docent per tal de dirigir es-
tes aigües a la xarxa exclusiva de 
pluvials que ja existeix al carrer de 
Bonavista. 
estos treballs es van realitzar du-
rant el mes de desembre, període 
en què el pati es va tancar per tal 
que els xiquets i xiquetes no entra-
ren en la zona d’obres.
Amb esta intervenció s’aconse-
gueix un millor drenatge de l’ai-
gua en època de pluja per tractar 
d’evitar inundacions.

Treballs de pintura a les pistes exteriors del pavelló i poliesportiu.
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 el poblet
I ací estem, 40 anys després. 40 
anys fent Poblet. 40 anys que re-
passem junt a tots vosaltres amb 
l’esperança i la voluntat de que en 
puguem celebrar 40 anys més.
Així presentava el grup de danses 
el poblet de godella el seu 40 ani-
versari, una gran festa, molt emo-
tiva, que va omplir a principis de 
desembre el teatre Capitolio, amb 
la participació de totes les perso-
nes que formen part d’esta gran 
família: presidentes i presidents, 
membres de la rondalla, funda-
dors i cantadors que es van formar 
a l’escola de cant d’estil del grup 
i que ara ja tenen els seus projec-
tes musicals propis, el cos de ball, 
intèrprets del tabal i la dolçaina, 
cantaors, i alumnat de l’escola de 
persones adultes i de l’escola de 
xiquetes i xiquets.
La regidora de Cultura i integrant 
d’este grup de danses, tatiana pra-
des, va destacar d’El Poblet que 
«han fet una gran tasca de recupe-
ració, tant dels balls tradicionals 
com de la indumentària, la música 
i el folklore valencià». Gràcies a 
este treball, «han aconseguit que 
no es perda la nostra tradició, una 
tradició que forma part del nostre 
adn cultural».
A més, Prades va recordar que «es 
tracta d’un dels grups de danses 
més antic del territori valencià, i 
pel qual han passat molt cantadors 

i músics molt significatius». la 
regidora va finalitzar la seua inter-
venció desitjant-los complir molts 
més anys cantant i ballant.
en total, vora 60 persones es pu-
jaren a l’escenari del Capitolio per 
recordar, a través de la nostra mú-
sica tradicional, les quatre dècades 
de vida d’esta formació. 
En la primera dècada escoltàrem 
les Valencianes d’albal, la Jota de 
Vinaròs i el cant d’estil U i dot-
ze. a més, l’escola de persones 
adultes interpretà la Jota vella de 
Xelva (Xum-Xum) i el fandan-
go d’Aiora. En la segona dècada, 
sonà el Copeo d’Ontinyent, la Ma-
laguenya de Sant Gabriel i el cant 
d’estil u i dos. i el corpus inter-
pretà la Magrana, el Ball de nanos 
i Albaes. 
En la tercera dècada fou el torn per 
al Fandango de Sant Mateu, l’U 
d’Ador i el cant d’estil Per la de 
l’U. L’escola de xiquetes i xiquets 
ens delectaren amb el Bolero Pla 
de València i les Seguidilles de 
Requena. Per últim, en la quarta 
dècada tinguérem el Bolero d’Al-
gemesí i la Jota redona de carlet. 
el fi de festa estigué protagonitzat 
pel Bolero de Castelló.
un acte emotiu i molt significatiu 
del que han estat les quatre dèca-
des d’existència del grup de dan-
ses El Poblet de Godella, que ha 
mantes viva al nostre poble la mú-
sica tradicional valenciana.

El grup de danses El Poblet, quatre 
dècades promocionant la nostra cultura
tatiana prades: «han aconseguit Que perdure una tradició Que forma part del nostre adn»

Instant de l’actuació durant la cloenda.

 La jove companyia Gerard Co-
llins continua consolidant-se com 
una plataforma formativa artística 
que no para de descobrir nous ta-
lents en el món de la dansa con-
temporània. En una clara aposta 
per la formació continua del seu 
alumnat, la companyia va organit-
zar una audició i un stage durant el 
mes de desembre al teatre Capito-
lio de Godella, on resideix. 
primerament, el dia 8, tingué lloc 
una jornada en què no només es 
trià l’elenc per a la nova producció 
de 2019, sinó que serví també com 
a aprenentatge gràcies al taller de 
tècnica impartit per Carmela Gar-
cia i mamen garcía. durant tota 
la vesprada es va treballar amb 

les persones pre-seleccionades, 
amb edats compreses entre 16 i 
24 anys, i es començà a perfilar la 
nova obra de la companyia, que 
podrem veure pròximament a Go-
della.
d’altra banda, entre el 26 i el 28 
de desembre, alumnes de dansa de 
distints punts de la nostra geogra-
fia visitaren godella per treballar 
de la mà dels professors convidats 
Yadira rodríguez, Joaquín coll i 
Mamen García. El resultat d’estes 
jornades de treball es va poder pre-
senciar l’últim dia, quan el teatre 
va obrir les portes per oferir una 
gran festa de cloenda on es posa-
ren en escena les distintes coreo-
grafies. 

 el proper diumenge 10 de març 
a les 20:00 h tindrà lloc al teatre 
capitolio el concert de la dona, 
oferit per la banda del Casino Mu-
sical de Godella.
este espectacle, organitzat des de 
la regidoria de Cultura, es celebra 
amb motiu del 8 de març, dia in-
ternacional de les dones.
«Vos esperem a totes i tots per ce-
lebrar, a través de la música de la 
nostra banda, un dia tan assenyalat 
i especial com és el dia de les do-
nes, i reivindicar juntes els nostres 
drets», ha declarat la regidora de 
cultura, tatiana prades. 

La companyia Gerard Collins aposta per la formació dels joves el 10 març, 
vine al concert 
de la dona

Moments de la festa del 40 aniversari del grup de danses El Poblet al teatre Capitolio.



Quart trimestre de 2018 11      bim   Godella

Cultura

Cultura

 ESPAI PROPI
el darrer divendres 21 de desem-
bre es va inaugurar al centre d’art 
Vila Eugènia l’exposició conjunta 
Espai Propi, una de les mostres 
més esperades i representatives 
del municipi de Godella doncs, 
com va dir la regidora de Cultu-
ra, tatiana prades, suposa un clar 
reflex del «gran potencial creatiu 
amb què contem al nostre poble».
La mostra, que romandrà ober-

ta fins el 20 de gener, compta 
enguany amb la participació de 
vint-i-huit artistes de diferents 
disciplines però entre les que pre-
domina, com sempre, la pintura. 
«Espai Propi no és la típica expo-
sició d’artistes locals; edició rere 
edició ens convida a reflexionar 
sobre la realitat que vivim dia a 
dia. Les seues obres ens parlen de 
temes quotidians i també d’altres 
que trenquen les barreres d’una 
societat que viu perplexa davant 

els esdeveniments que omplin els 
nostres dies», deia tatiana prades.
«Cap espai millor que Espai Propi 
per deixar patent l’enorme poten-
cial artístic que existeix al nostre 
poble. Pintura, escultura i altres 
arts plàstiques es donen la mà en 
vespres de les festes nadalenques 
per oferir al visitant la possibilitat 
de perdre’s entre formes impos-
sibles i colors que enlluernen», 
apuntava l’alcaldessa de Godella, 
Eva Sanchis.

l’organitzador de la mostra, Josep 
Ferriol, va destacar el gran nivell 
de tots els participants, i va voler 
remarcar que «cada any tenim més 
gent jove en el nostre cartell, la 
qual cosa és una magnífica senyal 
de que este espai és un espai viu».
Els artistes que participen en esta 
edició d’Espai Propi són els se-
güents: raquel aguilar, francisco 
alonso “Kiko”, carrasco lópez, 
Vicente castillo, Jonay cogollos, 
Eduard Cortina, Adrián Espinós, 

Josep estellés, Josep ferriol, cris-
tina Ghetti, Carlos Giner, Giner 
bueno, giner godella, Juan lluna, 
macdiego, luis marco, bárbara 
martínez biot, Xavier monsalvat-
je, Encarna Monteagudo, Alicia 
navarro, fuensanta niñirola, al-
fredo pardillo, luis pérez boullo-
sa, Miguel Ángel Ríos, Salvador 
rodríguez-bronchú, manuel sil-
vestre i José Vergara.

28 artistes es donen cita fins el 20 de 
gener a una nova edició d’Espai Propi
esta mostra col·lectiVa conJuga diferents disciplines entre les Que predomina la pintura

 Plou, d’andreu pons taberne-
ro, ha estat l’obra guanyadora de 
la huitena edició del concurs de 
fotografia ‘coneix godella’. Sant 
Antoni, de César Oltra Sanjuan, ha 
guanyat el segon premi. I Maria 
Oltra i Maset s’ha fet amb el premi 
juvenil gràcies a la seua foto Refle-
xos al toll. 
estes tres fotografies protagonit-
zaran, juntament amb altres nou 
finalistes, el calendari municipal 
de 2019, que es repartirà casa per 
casa en les properes setmanes. A 
més, un total de 18 fotografies se-
leccionades s’exposaran al centre 
cultural Xicranda entre el 14 de 
gener i 8 de febrer de 2019.
la regidora de cultura, tatiana 

Prades, ha volgut felicitar els gua-
nyadors i agrair els 61 participants 
d’aquesta edició. «Enguany estem 
molt contents perquè hem aconse-
guit duplicar la participació res-
pecte a l’any anterior i, a més, hem 
tingut més propostes juvenils, la 
qual cosa és d’agrair perquè signi-
fica que els joves tenen interès per 
desenvolupar la seua creativitat», 
ha comentat.
Sobre els guanyadors, Prades 
ha destacat que «després d’unes 
quantes edicions, el jurat ha buscat 
premiar imatges poc convencio-
nals de Godella i que aporten una 
mirada diferent d’allò que s’ha vist 
altres anys. No obstant, això s’ha 
conjugat amb la tradició de la festa 

de Sant Antoni, una estam-
pa típica del nostre poble 
que ha aconseguit el segon 
premi».
La regidora també ha des-
tacat i agraït la participació 
dels huit treballs presentats 
per l’associació d’inserció 
social dinamo, i dels quals 
un ha estat triat per al ca-
lendari.
els artistes finalistes les 
obres dels quals estaran al 
calendari són: andreu pons 
tabernero, césar oltra 
Sanjuan, Maria Oltra i Ma-
set, Marcos Ballester Barberá, 
Vicente Arastell Bueno, Amparo 
timoteo ramón, amparo timoteo 

ramón, cristina tormo soriano, 
paloma pérez roldán, pau borre-
dá ricart i José m. ortiz Valles.

 Al centre d’art Vila Eugènia 
tindrem, fins el 20 de gener, l’ex-
posició col·lectiva Espai Propi. 
després, de l’1 al 22 de febrer, re-
brem la mostra de Mir Belenguer. 
entre l’1 i el 31 de març serà el 
torn per a José serra estellés. i del 
25 de març al 14 d’abril rebrem la 
mostra artística de Fina Fontané 
sánchez.
pel que fa a Xicranda, fins l’11 de 
gener podem visita la mostra de 
l’alumnat de pintura de l’EPA. En-
tre el 14 de gener i el 8 de febrer 
estarà l’exposició de les fotografi-
es premiades al concurs ‘Coneix 
godella’. i del 9 de febrer a l’1 de 
març, s’exposarà una selecció de 
treballs de cartografia. 

Andreu Pons guanya el concurs ‘Coneix Godella’ Exposicions

Imatges de la inauguració d’Espai Propi, un acte que va reunir a una gran quantitat de gent a Vila Eugènia.

Foto guanyadora del concurs.
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 santa cecília
Concerts, cercaviles, activitats lú-
diques, berenars i sopars i, sobre-
tot, molta música i bon ambient. 
Estos foren els ingredients que, un 
any més, destacaren a la celebra-
ció de Santa Cecília, patrona de la 
música.
El Casino Musical de Godella va 
organitzar tot un seguit d’actes 
per commemorar esta festivitat i, 
com no podia ser d’una altra ma-
nera, es va comptar amb una gran 

participació, no només per part de 
les persones que formen l’agrupa-
ció, sinó també dels veïns i veïnes 
del municipi. «No podem més que 
agrair a la gent de Godella la seua 
implicació en una festa que no és 
només nostra, i el fet que gaudis-
quen d’estos dies juntament amb 
nosaltres ens ompli de goig i fa 
que el treball de tot l’any tinga 
sentit», deia Javi llorens, presi-
dent del Casino Musical.
Entre els actes que presenciàrem 

durant estos dies, destacà el V 
concert de cambra Enric Cullull, 
el concert de Santa Cecília a càr-
rec de l’orquestra, l’audició a la 
residència La Saleta, i la cercavila 
i duta de Santa Cecília.
també hi hagué activitats per als 
més joves, com per exemple el ta-
ller de zumba, la carrera popular 
per l’horta de Godella, l’exhibició 
de batucada i els jocs infantils, que 
també tingueren una gran accepta-
ció per part del públic assistent.

El Casino Musical 
celebra Santa Cecília, 
patrona de la música
la música i el bon ambient omplin els carrers del poble

 La banda del Casino Musical de 
godella va aprofitar el pont de la 
Constitució per portar la seua mú-
sica fins astúries. en concret, els 
músics godellencs viatjaren fins a 
noreña, on realitzaren un intercan-
vi amb les bandes d’esta població.
L’alcaldessa de Godella, Eva 
Sanchis, va viatjar amb l’agru-
pació musical, juntament amb un 
bon nombre de veïnes i veïns, que 
els acompanyaren en uns dies de 
música, cultura i diversió. des 
del Casino Musical agraeixen a 
l’ajuntament de noreña i  la jun-
ta directiva de la banda del poble 
l’excel·lent tracte rebut durant es-
tos dies, i especialment a Juan fer-
riol, músic godellenc i director de 

la banda de noreña, que fou l’im-
pulsor d’esta iniciativa.
Però no tot fou música en estos 
dies. A més del concert al teatre 
auditori de Siero i el concert con-
junt entre la banda del Casino Mu-
sical de godella i la de noreña, les 
persones que viatjaren fins astúri-
es tingueren l’oportunitat de rea-
litzar excursions a pola de siero, 
Oviedo, els llacs de Covadonga, 
Cangas d’Onís, Gijón i, per supo-
sat, noreña.
Uns dies de convivència amb mo-
tiu de la música que serviren per 
difondre un dels tresors més grans 
del nostre municipi, com és el que 
guarda la formació més antiga de 
Godella, el Casino Musical.

 el darrer diumenge 2 de desem-
bre, el teatre Capitolio de Godella 
va acollir un nou concert de la big 
band del Casino Musical. En esta 
ocasió, la formació dirigida per 
Manolo Valls, i amb la col·labo-
ració de Raúl García ‘Xocolate’ 
va oferir un repertori per retre ho-

menatge al trompetista canadenc 
Manynard Ferguson. Amb una di-
latada trajectòria al món del jazz, 
Ferguson va adquirir una especial 
notorietat quan l’any 1978 va com-
posar Gonna fly now, la música de 
la pel·lícula Rocky, que li va val-
dre una nominació als Grammy.

La banda del Casino Musical 
viatja al poble asturià de noreña

La big band del Casino Musical 
homenatgea Maynard Ferguson

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: cercavila corones, concert de cambra, berenar de les amigues de la 
música, concert de l’orquestra al teatre i a La Saleta, i duta de Santa Cecília.

Concert de la banda del Casino Musical a Noreña.

La big band del Casino Musical, durant el concert.
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 catacumba
El Catacumba Film Festival va 
tancar el diumenge 4 de novembre 
la seua 16ª edició en el teatre capi-
tolio de Godella, amb el lliurament 
dels Fetus d’Or, les peculiars esta-
tuilles d’aquest festival cinemato-
gràfic godellenc.
Els premis van recaure en el curt-
metratge franc-brasiler Meninas 
Formicida (2017) de Joao paulo 
Miranda, premi del jurat presidit 
per Irene Cubells, directora del 
festival ‘La ruta més curta’, i en 
The Departure (2017), del director 
alemany Milan Bath, curtmetratge 
premiat pel públic assistent a les 
projeccions. 

El curt Me llamo Koji (2018), de 
david muñoz, va rebre el premi 
nina trencada, estatuilla amb la 
qual l’organització premia l’en-
giny de les propostes més sor-
prenents. El curtmetratge mexicà 
Los aeronautas (2016), de león 
fernández, va rebre el premi ‘el 
que mola és el stop motion’, sec-
ció del festival dedicada al cinema 
d’animació coordinada pel cineas-
ta Pablo Llorens. A més, en aques-
ta ocasió va haver-hi un esment 
especial al curtmetratge Pestici-
das, de Jaume Quiles, dins de la 
secció dedicada als curtmetratges 
valencians.
Els premis van ser lliurats en una 
gala de clausura que tingué el ja 

tradicional cinema-concert de tan-
cament del festival, que aquesta 
vegada va comptar amb antonio J. 
Iglesias&mono33 per a posar ban-
da sonora en directe a fragments 
del cinema clàssic.
A més de les estatuilles, el Festi-
val de Curtmetratges de Catacum-
ba (ficca’t) reparteix dos mil 
cinc-cents euros en premis, als 
quals enguany van optar els més 
de mil curtmetratges (procedents 
de setanta països) que s’han pre-
sentat a la 16ª edició underground, 
clandestina i experimental del Ca-
tacumba Film Festival, que comp-
ta amb el suport de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Gode-
lla i la Filmoteca de València.

Milan Bath i Paulo 
Miranda triomfen al 
Catacumba Film Fest
el capitolio Va acollir el lliurament d’estatuilles

 Fa uns pocs mesos, la Plata-
forma de Solidaritat Ciutadana 
de Godella va complir cinc anys 
de funcionament. durant la seua 
trajectòria, esta associació no ha 
parat de créixer.
Estos Nadals, es plantejava un 
repte molt especial per a la plata-
forma. Un repte impulsat des de 
l’agrupació musical de patraix: fer 
un concert per aconseguir una tona 
d’aliments no peribles per a les fa-

mílies més necessitades. I un cop 
més, godella va mostrar-se sensi-
bilitzada per la causa, i va omplir 
el teatre. 
El concert de l’agrupació de Pa-
traix fou tot un èxit, i s’aconse-
guiren recaptar 1.600 kg d’ali-
ments no peribles i una donació de 
1.000€ per part d’un veí de gode-
lla. La presidenta de la plataforma, 
Mercedes Cortés, va traslladar el 
seu agraïment.

 el divendres 18 de gener, a les 
19:00 h al centre d’art Vila eugè-
nia, es presenta el llibre  Biografies 
parcials. Impuls, de Xavier Serra.
En esta obra, la reconeguda can-
tant d’òpera Enedina Lloris és una 
de les protagonistes.
després de triomfar com a sopra-
no, Lloris es va retirar dels esce-
naris per dedicar-se a la docència, 

tasca que ha compaginat amb la de 
membre de jurat de diversos con-
cursos internacionals de cant. A 
més, ha estat membre del Consell 
Valencià de cultura i de la Junta 
Rectora del Patronat per a Activi-
tats Musicals de la Universitat de 
València, i està integrada en el cos 
docent de l’ESMUC des de la seva 
fundació.

El llibre Biografies parcials. Im-
puls, ofereix una visió amena, 
irònica i perspicaç de la història 
recent del nostre territori. 
En este volum es recull els retrats 
d’alguns personatges nascuts entre 
1951 i 1960, i es dóna un repàs al 
context històric i social que han 
viscut, com el final del franquisme 
i la transició.

La música de la banda i el cor 
guanyen la lluita contra el càncer

Més d’una tona d’aliments per a 
la Plataforma de Solidaritat

el 18 de gener, es presenta ‘biografies parcials’

Imatge de la gala de cloenda del XVI Catacumba Film Festival.

La banda del Casino i el cor de l’Escola de Música durant el concert.

L’agrupació musical de Patraix va actuar al teatre de Godella.

 Com cada any, el poble de Go-
della va respondre amb nota a la 
convocatòria de l’Associació Con-
tra el Càncer, que va preparar un 
magnífic concert per recaptar fons 
i lluitar contra esta malaltia. 
el dissabte 15 de desembre, les 
butaques del teatre Capitolio es 
van omplir de solidaritat per gau-
dir amb la música del cor de l’Es-
cola de Música i de la banda del 
Casino Musical de Godella, diri-
gits per raúl martín torres. 

En esta ocasió, es va comptar, a 
més, amb la col·laboració de l’ar-
tista Ester Casanova. 
Amb el lema ‘Ajuda’m i t’ajuda-
rem’, l’Associació Contra el Càn-
cer va aconseguir recaptar un total 
de 3.600€ que els ajudaran a conti-
nuar amb la seua tasca. 
La presidenta d’esta associació, 
mª carmen giner, i l’alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, van agrair a 
totes les persones allí presents per 
la seua desinteressada ajuda.
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 nadal 
Fidels a la seua cita, com cada any 
els Reis Mags d’Orient passaren 
per Godella per repartir il·lusió en 
la nit més màgica de l’any.
A les seues majestats els pogué-
rem vore, primer, arreplegant les 
cartes dels xiquetes i xiquets a 
Vila teresita, i després, desfilant 
pels carrers del municipi a la ca-
valcada reial, que fou tot un èxit.
Però els tres mags no foren els 
únics protagonistes d’estes festes. 
des de la regidoria de festes van 
treballar de valent per proposar un 
programa d’actes complet i enfo-
cat no només al goig dels més me-
nuts de la casa, sinó també dels pa-
res i mares que els acompanyaven.
durant el mes de desembre tingué-
rem, per exemple, l’espectacle in-
fantil Perkumachine, una màquina 
del temps capaç de portar al món 
actual als millors percussionistes 
de la història. Amb Perkumachine 
ens traslladàrem d’un estil musi-
cal a un altre, de les músiques més 
primitives a la música més actual, 
sense oblidar-nos de la música 
clàssica del segle XVIII o estils 
com el jazz i el rock, tan impor-
tants en el segle XX.
O l’espectacle infantil de titelles 
Güela Güela, seguit del taller de 
creació de titelles. Güela Güela 
és un musical dirigit per al públic 
infantil, basat en l’obra Concert 
d’aus, de Frans Snyders, de gran 
plasticitat, molt visual i carregat 
d’emocions i música.
A més, com cada any, hem pogut 
delectar-nos amb la música dels 
cors Lambert Alonso, de la Vila, 
del Casino Musical i Sant Berto-
meu al concert Cançons de Nadal 
a Godella. El públic juvenil també 
va gaudir a la gran festa de la nit 
de nadal, organitzada per la penya 
bafflexats al poliesportiu muni-
cipal. A més, enguany després de 
molt de temps, el carrer Major 
s’il·luminà amb una decoració na-
dalenca.
«Estem molt contentes per l’acolli-
da que han tingut totes les propos-
tes realitzades des de la regidoria 
de Festes», digué la responsable 
de l’àrea, tatiana prades. «hem 
confeccionat un programa, com és 
natural, per al públic infantil, però 
també pensat per a que els majors 
que els acompanyen puguen com-
partir amb elles i ells la il·lusió i la 
màgia d’estos dies tan especials».

Il·lusió compartida entre menuts i 
grans a un Nadal màgic a Godella 
la regidoria de festes programa tot un seguit d’actes per a XiQuetes i XiQuets i pares i mares

La visita dels Reis Mags, la cavalcada i els tallers i espectacles infantils foren els actes protagonistes d’estos dies de Nadal.
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 Jlf
la Junta local fallera ha partici-
pat un any més a les celebracions 
nadalenques del municipi, orga-
nitzant distintes activitats per als 
socis de les quatre falles de Go-
della.
En primer lloc es va celebrar el 
concurs de targetes per felicitar les 
festes de Nadal. Els guanyadors 
foren iker zamora (5 anys) de la 
falla dr. Valls, laura blasco (7 
anys) de la Falla Sant Sebastià, i 
maría martínez (11 anys) de la fa-
lla Cervantes.
El concurs de betlems el guanya-
ren els xiquets i xiquetes de la Fa-
lla dr. Valls, i van rebre de mans 
de la regidora de festes, tatiana 
Prades, un recull de jocs infantils 
i una cistella gegant de llepolies.
durant estos dies també es celebrà 
al casal de la falla cervantes-sant 
Blai el sopar de germanor de les 
distintes falles del municipi, al 
qual assistiren unes 100 persones. 
amb este acte es va posar fi als ac-
tes de Nadal i es va convidar a les 
veïnes i veïns de Godella a partici-
par en 2019 del 40 aniversari de la 
Junta local fallera. 
Entre els actes programats per a 
esta celebració, podem avançar 
que hi haurà una despertà conjun-
ta el 3 de març. A més, el dia de 
l’exaltació, es convidarà a tots els 
alcaldes i alcaldesses que ha tingut 
Godella durant els darrers anys, 
així com a les persones que han 
passat per la Junta local fallera 
de godella durant estos 40 anys 
d’història.
d’altra banda, properament tin-
dran lloc al teatre Capitolio les 
presentacions de les distintes fa-
lles del municipi. el 19 de gener, 
començarà la Falla Sant Sebastià.  
el 26 de gener serà el torn per a 
la falla doctor cabo. el dia 2 de 
febrer es presentarà en societat la 
falla cervantes. i, per últim, el 9 
de febrer la falla doctor Valls. to-
tes les presentacions estan previs-
tes per a les 17:00 h.
La regidora de Festes de l’Ajunta-
ment de godella, tatiana prades, 
ha agraït la implicació dels fallers 
i falleres i dels membres de la Jun-
ta Local Fallera en les festes na-
dalenques, i ha convidat a totes i 
tots a participar d’un any 2019 ple 
d’activitats i sorpreses per com-
memorar estos 40 anys tan espe-
cials.

La Junta Local Fallera es suma a les 
celebracions nadalenques
el concurs de targetes i de betlems, entre els actes de la Junta local fallera a nadal

Fotos del concurs de targetes nadalenques, concurs de betlems i sopar de la germanor de la Junta Local Fallera de Godella.
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 pressupostos 2019
el dia 29 de desembre, el govern 
municipal de l’Ajuntament de Go-
della afrontava en sessió plenària 
un dels reptes més importants de la 
recta final de la legislatura: l’apro-
vació dels pressupostos munici-
pals de 2019, els últims del present 
mandat.
El govern, format en minoria per 
la coalició compromís-psoe-eu, 
no va poder traure endavant uns 
pressupostos que, de fet, no s’arri-
baren a votar, doncs van estar reti-
rats de l’ordre del dia en conèixer 
que tota l’oposició votà en contra 
del límit màxim no financer, pri-
mer punt de l’ordre del dia. Es-
querra Unida, malgrat formar part 
del grup de govern, va manifestar 
la seua intenció d’abstenir-se en 
cas que s’hagueren arribat a votar 
els pressupostos.
el límit màxim no financer, o sos-
tre de despesa, que es portava a 
aprovació, estava fixat en un im-
port de 12.191.920,35€, tenint pre-
sent que «el mateix no és represen-
tatiu, doncs el seu càlcul parteix 
de l´incompliment de 2017, pel 
que s’han de tindre especialment 
en compte les previsions de plans 
aprovats i justificar les desviaci-
ons, adoptant les mesures que, si 
escau, siguen precises a la liquida-
ció de l’exercici pressupostari de 
2018», va explicar el regidor d’hi-
senda, Voro Soler.
A més, este sostre de despesa, «no 
és una magnitud fruit de la vo-
luntat política», com va dir Soler, 
sinó del càlcul tècnic que es fa des 
d’Intervenció. «Hem construït un 
pressupost molt per baix d’esta 
magnitud amb l’objectiu de ser 
prudents i permetre que l’Ajun-
tament tinga viabilitat financera i 
equilibri econòmic en els propers 
anys, aspectes que es posen en risc 
en no haver aprovat el límit màxim 
no financer», afegí Voro soler.

Uns pressupostos «realistes 
i prudents» 
tant el regidor d’hisenda, Voro 
Soler, com l’alcaldessa de Gode-
lla, Eva Sanchis, van remarcar en 
les seues respectives intervencions 
que es tractava d’uns «pressupos-
tos realistes i prudents, no unflats 
ni electoralistes, doncs per prime-
ra vegada en este Ajuntament es-
tan elaborats amb superàvit, amb 
l’objectiu d’ajustar les despeses i 

evitar així les situacions d’inesta-
bilitat dels propers anys, en què 
s’haurà de fer front al pagament 
del deute per expropiacions». 
durant el seu parlament, soler va 
fer un resum de les partides per 
capítols. en el capítol 1 es recull 
l’adequació en la remuneració del 
personal de la casa, que ha anat 
perdent capacitat retributiva du-
rant els darrers exercicis i les con-
dicions del qual havien de ser ac-
tualitzades. en el capítol 2, «hem 
aconseguit un creixement molt 
ajustat, contenint la despesa per a 
que siga possible tancar l’exercici 
amb superàvit i sense augmentar 
els impostos», digué Soler. I en al-
tres capítols, com el 4, s’ha dotat 
d’una major dotació a partides que 
són molt representatives d’este 
consistori, com la de les ajudes de 
solidaritat internacional o les sub-
vencions a les associacions, que 
estaven congelades i a les quals 
s’ha incorporat un creixement 
«responsable».

Ciutadans, pessimista res-
pecte a l’execució
El grup municipal Ciutadans fou el 
primer en intervindre, i ho va fer 
a través de la regidora Elvira Na-
varret, que va explicar el seu vot 
en contra basant-se en els informes 
d’execució d’ingressos i despeses 
del tercer trimestre de 2018.
«Veiem uns pressupostos encami-
nats a un any electoral, unflats en 
inversions que són un còpia i en-
ganxa de les partides de l’any pas-
sat, però no ha hagut una execució 
real de la despesa. Amb la qual 
cosa, vista la credibilitat de l’any 
anterior, este any serem prou més 
negatius a l’hora de creure que fa-
ran alguna cosa pel que fa a la in-
versió en infraestructures», va dir 
Navarret. 
La regidora del grup taronja va 
exemplificar esta argumentació 
amb la inacció o poca execució 
en algunes de les inversions pen-
dents, com és el cas de les actua-
cions de drenatge en el casc antic, 
el reasfaltat del carrer Major, o les 
obres d’accés al parc de la devesa.
El regidor d’Obres, Fernando Oli-
veros, li va explicar a Navarret 
que moltes d’estes actuacions pen-
dents depenen d’ajudes externes 
que continuen en 2019, i la qual 
cosa no significa que no es vagen a 
executar. En el cas de les obres del 

carrer Major, no es va presentar 
cap empresa a la licitació, però es 
continuarà amb la tramitació.
En relació amb este tema, el regi-
dor de contractació, Joan alonso, 
va lamentar la dificultat adminis-
trativa que suposa la nova llei de 
contractes. Amb tot, «s’estan tra-
mitant uns cinquanta contractes, i 
l’activitat d’este departament està 
a l’altura d’anys anteriors», digué.
també sobre este assumpte, l’al-
caldessa Eva Sanchis va dir que 
«probablement en gener, quan fi-
nalitze este pressupost, tindrem 
un nivell d’execució molt més alt, 
encara que s’ha de reconèixer que 
quedaran algunes partides per exe-
cutar-se».
navarret va finalitzar la seua in-
tervenció diguent que el seu par-
tit no recolzaria uns pressupostos 
«irreals i ficticis per la incapacitat 
d’executar-los del govern que els 
presenta».

PP aposta per una política 
d’inversions més agressiva
El portaveu del PP de Godella, 
José mª musoles, també va ex-
pressar el vot en contra del seu 
grup, fent referència a distintes 
qüestions relacionades amb els 
ingressos, com per exemple la bo-
nificació de l’ibi rústic, que este 
partit demanava fer-la extensiva a 
totes les persones propietàries de 
terres i de la qual s’han beneficiat 
cinc persones en 2018.
Parlant de la indústria i el foment 
de l’ocupació, Musoles va dir que 
«Godella necessita una política 
d’inversions molt més agressiva», 
i va posicionar-se en contra dels 
criteris que regeixen la política de 
subvencions. 
El portaveu popular també va re-
ferir-se a l’acord per al pagament 
de la sentència d’edifesa, que 
va qualificar com un «mal negoci 
perquè es va deixar a tota l’oposi-
ció fora de la negociació».
«Per totes estes raons, votarem en 
contra d’uns pressupostos en els 
que no creiem», va concloure Mu-
soles.

CET recorda les seues 
reivindicacions pendents 
Les intervencions dels partits de 
l’oposició van finalitzar amb el 
parlament d’Irene Ferré, portaveu 
del grup canviem entre tots, que 
va denunciar que «tots estos anys 

hem fet propostes als pressupos-
tos, però no s’han admès mai, així 
que entendreu que enguany no 
presentem cap proposta nova».
Ferré va reivindicar algunes d’es-
tes propostes pendents, com eren 
acabar les obres del parc doctor 
Valls, arreglar la plaça doctor 
Cabo, instal·lar fanals solars en el 
barri Conxeta, acabar l’accés per a 
vianants al centre comercial Con-
sum, fomentar el polígon, dotar 
d’una partida econòmica al procés 
de remunicipalització de l’aigua, o 
habilitar un espai coworking per a 
emprenedors.

EU manifesta la seua in-
tenció d’abstenir-se
La regidora d’EU, Paquita Moc-
holí, va explicar que des del seu 
grup es van presentar huit apor-
tacions, de les quals s’acceptaren 

parcialment quatre i s’obviaren 
altres tantes. Mocholí, que va par-
lar d’ecologia i medi ambient, de 
promoció de l’ocupació juvenil, 
d’inundacions i de solidaritat, va 
manifestar la intenció del grup 
d’abstenir-se en cas que s’haguera 
produït la votació dels pressupos-
tos de 2019. una abstenció que 
l’alcaldessa, Eva Sanchis, va la-
mentar «profundament».

S’obri la via del pacte
El grup de govern de l’Ajuntament 
de Godella portava uns pressupos-
tos que, en paraules del regidor 
d’Hisenda, Voro Soler, responien 
als tres principis bàsics i irrenunci-
ables d’este consistori: no reduir el 
volum de treballadors públics, no 
augmentar la pressió fiscal de les 
veïnes i veïns de Godella, i man-
tindre el nivell d’activitats, progra-

El govern afronta el repte d’aprovar 
els pressupostos abans d’eleccions
els comptes municipals no isQueren endaVant Ja Que no s’aproVà el límit màXim no financer

L’oposició votant en contra del límit màxim no financer.
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L’oposició votant en contra del límit màxim no fi nancer.

mes i serveis de les distintes àrees.
Es tractava, segons Soler, d’un 
pressupost pensat a mitjà termini, 
«tenint molt clar que l’Ajuntament 
no pot entrar en risc de desequilibri 
fi nancer i que, independentment 
de qui guanye les eleccions, s’ha 
d’assumir el pagament del deute 
milionari per expropiacions».
amb tot, els pressupostos muni-
cipals que este govern presentava 
per a 2019 no isqueren endavant, 
i de no aprovar-se, hauran de pror-
rogar-se els pressupostos de 2018, 
amb el que això suposa: la paralit-
zació de les subvencions a entitats 
locals i la impossibilitat per realit-
zar inversions, donat que estes dos 
partides no es poden prorrogar, tal 
i com va recordar l’alcaldessa Eva 
Sanchis. «Això afectarà, i molt, a 
la vida associativa d’este poble», 
digué.

A hores d’escriure estes línies, i 
sense uns pressupostos aprovats 
per a 2019, queda en l’aire la 
pregunta clau: serà este executiu 
capaç d’aprovar-los abans de les 
eleccions locals, previstes per a 
fi nals de maig? el que està clar, 
segons manifesten fonts del go-
vern local, es que possiblement 
este intent del ple de novembre 
no siga l’únic. «la nostra respon-
sabilitat com a grup de govern era 
portar estos pressupostos i així ho 
hem fet. Continuarem treballant 
per tractar d’aprovar-los durant els 
propers mesos, encara que sabem 
que, amb eleccions a la vista, serà 
molt complicat», digué Sanchis.
s’obri ara la fi nestra als pactes en-
tre partits, i de ben segur s’haurà 
de tindre en compte les demandes 
dels partits de l’oposició que, re-
cordem, som majoria a la cambra.

Uns 
pressupostos 
realistes, 
responsables 
i prudents 
pels quals 
continuarem 
treballant”

“

Pressupost 
2019: 
pensat per 
a mantindre 
l’estabilitat 
fi nancera els 
propers anys”

“

Sin 
presupuesto, sin 
subvenciones, 
sin inversiones, 
sin consenso 
y sin que 
nadie asuma 
responsabilidades”

“

no recolzarem 
uns 
pressupostos 
que donen 
l’esquena a 
les inversions 
per paliar les 
inundacions”

“PSOE, 
Compromís y 
EU incapaces 
de aprobar los 
presupuestos”

“

Los 
presupuestos 
de 2019 son 
un engaño: ni 
se ejecutan, 
ni mejoran 
la calidad de 
vida”

“

La postura dels partits sobre els 
pressupostos 2019, en titulars
Preguntem als portaveus de cada partit polític amb representació a 
l’ajuntament de godella quina és la postura del seu grup sobre els pres-
supostos municipals 2019. estes són les respostes, en forma de titulars.
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 festiVals nadal
durant el mes de desembre, els 
alumnes i les alumnes dels distints 
centres escolars del municipi van 
ser els vertaders protagonistes al 
teatre Capitolio, oferint els seus 
respectius festivals de Nadal.
El col·legi Koynos, el Cervantes, 
el Barranquet, el Sant Bertomeu, i 
també l’escola de música i el con-
servatori passaren per l’auditori 
godellenc per ensenyar els seus 
pares, mares, amics i amigues, tot 
allò aprés durant el curs. 
Però la música nadalenca no fou la 
única protagonista en estes dates. 
L’alumnat del col·legi Cervantes 
va oferir a principis de novembre 
un concert-homenatge al poeta 
Marc Granell. A més, el centre 
EPLA celebrà la setmana de la 
música amb diferents activitats, i 
la Gençana Big Band va participar 
en el Festival de Música Urbana 
de València muV!
la regidora d’educació, teresa 
Bueso, va agrair la implicació de 
tota la comunitat educativa, i apro-
fità per desitjar-los una bona entra-
da d’any.

Els estudiants, artistes per un 
dia als festivals de Nadal
els col·legis, l’escola de música i el conserVatori passaren pel capitolio

 un total de vint-i-hui xics i 
xiques que estudien a diferents 
centres de Godella es situen entre 
els més destacats de tot el territo-
ri valencià. Així ho acrediten els 
premis d’excel·lència acadèmica 
que rebran estos alumnes -previ-
siblement en abril de mans de la 
regidora d’educació, teresa bue-
so- com a reconeixement als seus 
resultats en el curs 2017-2018.
tretze són estudiants de primària, 
dotze de secundària i tres de bat-
xillerat. Queda per publicar-se el 
llistat dels estudiants de Formació 
Professional. Com cada any, es 
farà un acte en Godella en el que 
es lliurarà un diploma a estos xics 
i xiques, als quals la regidora te-
resa bueso ja ha felicitat: «en nom 
de tot l’ajuntament, traslladar-los 
la nostra més sincera enhorabona 
per este èxit, que és el resultat de 
l’esforç, la constància i el treball 
diari», ha dit. «Estic ben segura 
de que el que resta de la seua tra-
jectòria acadèmica, i la seua vida 
laboral seran igual d’exitoses», ha 
afegit Bueso.
Estos premis, atorgats des de la 
conselleria d’Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esport, aniran per als 
següents alumnes: Jesús fandiño 
martín, diego ferrando peiró, 
sofía martínez i palanca, irene 
torregrosa iborra, mar giménez i 
carbonell, paula roca doménech, 
Irene Serra Puchades, Lucas Albe-
ro sánchez, maría antón cubero, 
Valeria lara rodríguez, maría 
Soriano Verdú, Raquel Alabadí 
martínez, mireia garcía del arco, 
Carla Cordero Pedrero, Clara Es-
corihuela calero, Jorge sanmartín 
martínez, elena lucía gómez pe-
lejero, alejandra menezo lópez, 
Ángela Vallejo Mengod, Sergio 
Carrasco Camps, Enrique Lafuen-
te alcázar, ignasi martí i martí, 
Juan andrés arenós badrán, cris-
tina aroca barragán, Javier blas-
co Carmona, Paula Inés Gascó 
Claramunt, Rafael Balaguer Fer-
rer i Julia lebrero tatay.

 Luis Melià Romaguera, el pro-
fessor de teatre i creació literària 
de l’epa que substitueix a Josep 
Vicent domínguez, s’incorpora al 
centre godellenc per reprendre les 
classes. A hores d’escriure estes 
línies, la seua incorporació estava 
prevista per al 14 de gener, mo-
ment d’inici de les classes.

 L’alumnat del taller de pintura 
de l’Escola de Persones Adultes 
de Godella, dirigit pel professor 
germà lloris, va proposar-nos per 
a Nadal una exposició diferent i 
molt interessant. 
Es tracta d’autoretrats mitjançant 
les tècniques de tempres i encàus-
tiques d’al-faium, fent un repàs 
a l’episodi històric de la pintura 
grecoromana que va fer-se a egip-
te quan va ser annexionada a l’im-
peri romà.
Esta exposició col·lectiva supo-
sa una reminiscència històrica 
de pintures de retrat naturalista 
inserides i barrejades en un al-
tre món mental, el de la cultura 
viva de l’antic Egipte. Conèixer 
per primera vegada les pintures 
d’al-faium resulta sorprenent pel 
seu estil naturalista emprat en un 
context artístic diferent i totalment 
simbòlic com és l’egipci.
la mostra va inaugurar-se al cen-
tre cultural Xicranda el 17 de de-
sembre i roman fins l’11 de gener.

28 premis a 
l’excel·lència 
acadèmica, de 
Godella

Professor EPA

L’alumnat de pintura de l’EPA s’autoretrata amb tècniques egípcies

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: festival i recital del col·legi Cervantes, actuacions del Koynos i del 
Barranquet i audicions de l’alumnat del conservatori i de l’escola de música.

Imatges de la inauguració de la mostra, dirigida pel professor Germà Lloris.



Quart trimestre de 2018 19      bim   Godella Igualtat

Igualtat

 VIOLèNCIA GèNERE
Un any més, tanquem novembre 
amb la tristesa dels desitjos no 
complits. Perquè un any més, ce-
lebrem tot un seguit d’activitats 
per protestar contra la violència de 
gènere, i esta es una clara senyal 
de que la xacra roman present a la 
nostra societat. Les xifres de dones 
maltractades o assassinades no de-
creixen, pel que resulta imprescin-
dible continuar alerta i denunciar 
públicament en cada lloc i en cada 
moment.
No obstant, la notícia positiva la 
trobem en la gran resposta ciutada-
na al programa proposat des de la 
regidoria d’Igualtat, que en aques-
ta ocasió va celebrar tot un mes 
per sensibilitzar i lluitar contra la 
violència de gènere. 
la regidora d’igualtat, teresa 
Bueso, va manifestar el seu agra-
ïment «per la col·laboració de to-
tes les persones que feren possible 
este mes, així com la participació 
en cadascun dels actes de les as-
sociacions de dones i les veïnes i 
veïns de Godella». Però de cara a 
propers anys, Bueso demanà «en-
cara més participació ciutadana, 
perquè la violència de gènere està 
a l’ordre del dia i la recerca de la 
igualtat no és només una lluita de 
dones, sinó també d’homes». La 
regidora afegí que «si totes i tots 
ens impliquem i lluitem per una 
igualtat de gènere efectiva i real, 
guanyarem junts i juntes».

Un saló de plens a vesar
La màxima expressió d’esta llui-
ta va quedar reflectida a l’acte 
que tingué lloc al saló de plens 
de l’ajuntament de godella el 23 
de novembre, com a prèvia al dia 
Internacional contra la Violència 
de Gènere, que este any queia en 
diumenge. Poques vegades han 
faltat cadires en este saló de plens, 
i aquell va ser un d’eixos dies en 
què este espai institucional es que-
dà xicotet. Associacions, polítics i 
veïnes i veïns de Godella contesta-
ren a la convocatòria per dir prou a 
la violència masclista. 
teresa bueso va obrir l’acte llegint 
la declaració institucional pel dia 
Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les dones, apro-
vada per unanimitat a les Corts 
Valencianes. Seguidament, les re-
presentants de les associacions de 

dones tyrius (maría, mª carmen 
i Antonia), qualitat de Vida (Vi-
centa, Granada i Nieves), A cada 
Lluna (Mireia), i de la residència 
La Saleta (Mercedes i Manue-
la), llegiren poemes en pro de la 
igualtat, i també els noms de les 42 
víctimes mortals per la violència 
de gènere de 2018 en espanya. a 

més, l’associació A cada Lluna va 
preparar un Arbre de la Vida amb 
estos 42 noms en forma de fulles 
violetes, i totes les persones as-
sistents tingueren l’oportunitat de 
penjar missatges en este arbre que 
es col·locà en el hall de l’Ajunta-
ment de Godella.
L’alcalde accidental en eixe mo-

ment, Fernando Oliveros, va tan-
car l’acte donant gràcies a totes les 
persones allí presents i recordant 
que és responsabilitat d’homes i 
dones fer que aquesta realitat can-
vie. «tant de bo l’any que ve ens 
puguem tornar a reunir, però no 
per parlar mai més de violència», 
va concloure. 

Més accions per la Igualtat
l’acte del 23 de novembre fou 
probablement el més nombrós i 
significatiu, però no fou l’únic. el 
programa començà el dia 5, amb 
un acte d’inauguració en què la 
regidora d’igualtat, teresa bueso, 
estigué acompanyada per l’alcal-
dessa, Eva Sanchis, i per l’escrip-
tora Alicia Alabau, que presentà 
alguns dels seus relats i la seua no-
vel·la Ponerse alas, en la que ex-
plica com “volar” de la violència 
física i psicològica que pateixen 
les dones.
La campanya de conscienciació es 
va traslladar al mercat municipal 
on, durant diversos dies del mes, 
les associacions de dones instal·la-
ren una taula violeta per oferir in-
formació i recursos a les víctimes 
de violència de gènere. des de la 
regidoria es feren marcapàgines 
amb frases per la igualtat que es 
repartiren entre les veïnes i veïns.
l’associació de dones tyrius va 
celebrar la seua tradicional vol-
ta a peu per l’Horta de Godella, 
a la qual participaren més de 50 
persones que després van repren-
dre forces amb un esmorzar al bar 
Central. 
hi hagué un taller de zumba, el 
concert benèfic de l’associació 
ALANNA i, també com es tradi-
ció, la projecció dels curts gua-
nyadors del certamen de Paqui 
méndez: Lo que contamos, de 
Laura Udia, i Humana, el cuerpo 
fuera, de Josep gresa amb la col-
laboració de susana gutiérrez. els 
treballs estigueren presentats per 
mariana ureña i paqui garcía, que 
pertanyen a l’Associació per la 
Coeducació de València.
Per últim, a l’acte de cloenda ens 
acompanyà sergio lópez, que 
presentà la col·lecció de llibres 
Mundo a volar, que ha elaborat 
juntament amb Eduardo Febrero. 
Es tracta d’uns àlbums de records 
fotogràfics per a reivindicar la di-
versitat familiar a través dels nous 
models de família: homosexuals 
i monoparentals, una iniciativa 
única en Espanya i possiblement 
en tota europa. els llibres estan il-
lustrats per elena tormo i editats 
per bostezo.
Un programa molt complet que es 
concretà en un missatge contun-
dent: no a la violència de gènere.

El poble de Godella s’alça en peu per 
protestar contra la violència de gènere
la regidora d’igualtat Va programar tot un seguit d’actes durant tot el mes de noVembre

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: passejada de les Tyrius, acte institucional, presentació dels curts 
per la igualtat i del llibre ‘Mundo a volar’, concert benèfic i taller de zumba.
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 casal JoVe
des del mes de setembre i sense 
faltar a la seua cita setmanal, el 
programa d’activitats infantils 
diumenges a l’escorxador ha 
oferit una completa programació 
per a que els més menuts s’ho pas-
sen d’allò més bé. 
En estos mesos hem fet tallers 
de reutilització de materials per a 
conscienciar sobre la importància 
del reciclatge, hem donat a conèi-
xer els jocs típics valencians, hem 
tingut contacontes, ens hem dis-
fressat de científics per fer experi-
ments, ens ho hem passat de por 
a Halloween i hem après malaba-
rismes com artistes de circ. totes 
estes activitats tingueren el seu co-
lofó a la gran festa de Nadal on les 
xiquetes i xiquets gaudiren de la 
pequedisco, el pintacares i la resta 
de jocs que es proposaren abans de 
les vacances nadalenques.
de cara a 2019, els diumenges a 
l’Escorxador tornaran a oferir una 
programació per a no quedar-se en 
casa: manualitats amb material re-
ciclat (13 de gener), l’art de la mú-
sica (27 de gener), grans jocs (3 de 
febrer), confecciona el teu propi 
calendari (10 de febrer), diumenge 
de màgia (17 de febrer), diumen-
ge de teatre (24 de febrer), gran 

festa de carnestoltes (1 de març), 
gimcana de disfresses (3 de març), 
realitza el teu fermall faller (10 de 
març), taller de bijuteria (24 de 
març), o fes la teua pròpia figura 
d’argila (31 de març).
d’altra banda, per al públic juvenil 
tenim la programació de Godellu-
na, que durant els darrers mesos 
ha oferit música en directe, tallers 
de sushi o de maquillatge, scape 
room, karaoke i molt més.
el proper 26 de gener, assistirem 
a ‘L’altra cara de la lluna’, la festa 
en què s’inaugurarà el nou i remo-
delat casal jove. I més endavant, 
continuarem amb activitats com la 
jam session i dJ de la figa tendra 
(2 de febrer), el taller de menjar 
vegetarià i torneig de futbolí (23 
de febrer), la xerrada i debat sobre 
el feminisme en les Falles, amb 
posterior sopar i concert de reg-
gae (16 de març), o els tallers de 
graffitis, per a reparar la teua bici 
o de rampes per a BMX, skates i 
patinets (30 de març).
en definitiva, una completíssima 
programació per a que les xique-
tes i xiquets més menuts, i també 
els adolescents, vinguen al casal 
jove a gaudir del seu temps lliure 
i d’uns caps de setmana diferents i 
molt divertits. Imatges de la gran festa de Nadal a l’Escorxador.

 setanta xiques i xics d’entre 12 
i 19 anys participaren el darrer cap 
de setmana a la quarta trobada de 
Joves de l’horta nord, celebrada 
al campament Jaume i d’alcos-
sebre i organitzada per l’institut 
Valencià de la Joventut (iVaJ), en 
col·laboració amb els ajuntaments 
de Godella, Burjassot, Museros, 
tavernes blanques i alboraia.
des de les entitats organitzadores 
fan una valoració «molt positiva» 
d’esta trobada, doncs «ha hagut 
una gran participació per part dels 
joves». En el cas de Godella., huit 
corresponsals que habitualment 
col·laboren amb la regidoria de 
Joventut participaren a la trobada.
Van ser dos dies en què els joves 
foren els propis protagonistes, 
proposant algunes de les activitats 

i els jocs que volien realitzar. es 
van dur a terme diversos tallers 
formatius com el de youtubers, de 
maquillatge fluorescent o de rap 
amb els grups ‘Machete en boca’ 
i ‘suquet de rap’. també es va fer 
un gimcana i distintes dinàmiques 
de grup.
«Per als joves ha estat un cap de 
setmana molt divertit perquè han 
tingut l’oportunitat de conèixer i 
compartir experiències amb altres 
xics i xiques de la seua edat de 
pobles propers», afirmen des de la 
regidoria de Joventut de godella, 
que estigué representada al cam-
pament per la seua tècnica Yolan-
da lópez. «Ja ens han comunicat 
que estan desitjant tornar d’acam-
pada o realitzar una trobada sem-
blant», afegeixen.

70 xics i xiques participen en alcossebre a la iV trobada de Joves

Els joves s’ho passaren en gran a Alcossebre.

Joventut

L’Escorxador acomiada l’any 
amb una gran festa de Nadal i 
presenta la programació de 2019
el 26 de gener hi haurà una festa per presentar la noVa cara del casal

 la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Godella continua 
animant els xics i xiques a que 
siguen protagonistes del seu oci. 
«Volem que els joves del nostre 
poble s’acosten a l’escorxador i 
ens expliquen quines són els seus 
interessos i quin tipus d’activitats 
volen que programem», ha dit la 
regidora de l’àrea, Paquita Moc-
holí.
Amb este propòsit, s’ha posat en 
marxa un projecte per captar cor-
responsals juvenils, portaveus que 
dinamitzen els seus grups per im-
plicar cada cop més els joves en 
el que es pretén siga un programa 
d’oci autogestionat per elles i ells, 
i supervisat des de la regidoria.
S’han celebrat xarrades en l’IES 
Comarcal, de les quals ha eixit ja 
un primer grup de corresponsals 
que exercirà d’intermediari entre 
els joves i la regidoria. a finals 
de gener està previst visitar també 
el col·legi Sant Bertomeu i, poc a 
poc, la resta de centres educatius 
del municipi. 
«Creiem que els joves tenen el po-
der de decidir i de canviar el futur 
per construir una societat millor, i 
per això els oferim el nostre recol-
zament en tot allò que necessiten, 
tant en mitjans humans com en re-
cursos», ha conclòs Mocholí.

 a més dels programes diumen-
ges a l’Escorxador i Godelluna, 
al casal jove es realitzen distints 
tallers monogràfics els divendres 
per la vesprada. Les temàtiques 
d’estos tallers han estat decidides 
pels propis joves en base als seus 
interessos i inquietuds. des de la 
regidoria de Joventut vos convi-
dem a participar d’estes propostes. 
Vos esperem també els divendres 
al casal jove almatadero!

 El casal jove ha renovat les 
seues instal·lacions, amb unes in-
fraestructures remodelades i nou 
equipament. Ara tenim una pissar-
ra, un projector, sofàs i pufs, pres-
tatgeries, ordinadors i una gran 
tele per a jugar a la Play. I al pati 
hem ficat una barra per a que gau-
diu al màxim dels concerts.

Els joves, amos 
del seu propi 
temps lliure

tallers 
monogràfics

Arriba el nou 
equipament
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 presentacions
a finals de novembre, els 20 
equips de l’escola municipal de 
bàsquet, els 23 del club cb l’hor-
ta godella i els 15 de l’escola mu-
nicipal de futbol es presentaren en 
societat un cop encetades les seues 
respectives temporades. Al club 
de futbol hi ha, addicionalment, 5 
equips més. en total, més de 500 
xiquetes i xiquets que cada cap de 
setmana competeixen passejant el 
nom de Godella per tot el territori 
valencià.
El regidor d’Esports, Fernando 
Oliveros, va estar present en tots 
dos actes, i va aprofitar l’ocasió 
per agrair el treball de tots els 
monitors i monitores contractats 
directament per l’Ajuntament, així 
com per desitjar, un any més, els 
majors èxits esportius possibles.
Els màxims representants de cada 
disciplina són l’espill on es miren 
els més menuts. En el moment 
d’escriure estes línies, el sènior 
del Godella CF domina imbatut la 
Primera Regional. En el bàsquet, 
l’equip ha tornar a la lliga EBA, 
on de moment només ha aconse-
guit un triomf. A més, l’equip de 
bàsquet adaptat Units Godella, po-
dria ser l’amfitrió del pròxim cam-
pionat d’Espanya.

Més de 500 jugadors i jugadores de 
futbol i bàsquet competeixen cada 
setmana representant a Godella
es presenten els eQuips de l’escola municipal i dels clubs godella cf i cb l’horta godella

Dalt, presentacions dels equips de l’escola, el club de bàsquet i Units Godella. Baix, els equips de l’escola de futbol.

Esports

Edu Febrero, subcampió autonòmic de frontó El tenis i pàdel més solidaris
 Edu Febrero, el pilotari del 

Club Pilota Godella, va arribar a 
la final del campionat individual 
de frontó el dissabte 24 de novem-
bre, però va perdre davant Moisés 
d’Almussafes.
El nostre representant sabia que ho 
tenia molt complicat per a aconse-
guir el seu tercer títol autonòmic 
com a jugador del CPV Godella. 
i així va ser. el resultat de 41-15 
reflecteix la superioritat de moi-
sés, el seu rival, que va rubricar un 
campionat perfecte, en el qual no 
va perdre cap partida. 
lluny de vindre-se’n avall, tot i 
saber que era pràcticament im-
possible guanyar, Edu va lluitar 
—tot quant va poder— la partida, 
disputada al frontó d’Almussafes. 
Va bregar com ell acostuma a fer i 

el públic allí 
congregat 
li ho va re-
conèixer. A 
més, en aca-
bar, recone-
gué que era 
«impossible 
guanyar a 
Moisés, està 
com a mí-
nim una ca-
tegoria per 
damunt». 
En companyia de familiars, amics, 
membres del club i el regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de Go-
della, Fernando Oliveros, Edu va 
rebre la copa que l’acredita com a 
subcampió. Oliveros va destacar 
que «s’ha d’acompanyar sempre 

als esportistes de Godella», i va 
recordar que ja ha vist a Edu en 
un bon grapat de finals autonòmi-
ques. «Això és molt bon senyal», 
afegí.
En acabar la partida, Edu ja pensa-
va en la pròxima fita. en els últims 
anys s’ha convertit en un clàssic 
de les finals de les tres parets. 

 En desembre es 
va celebrar al polies-
portiu de Godella el 
IV torneig solidari de 
Nadal de tenis i pàdel, 
organitzat per l’escola 
municipal a benefici 
de la Plataforma de 
Solidaritat Ciutadana.
Enguany es va batre 
un rècord de partici-
pació, amb 28 juga-
dores i jugadors de pàdel i 14 ju-
gadores i jugadors de tenis en les 
distintes categories. L’ambient fou 
magnífic, i a més de l’esport po-
guérem gaudir d’un dinar de ger-
manor entre tots els esportistes, 
familiars i amics.
En tenis, Héctor Vinaixa es va im-
posar en la final a Álvaro hernán-

dez. en pàdel, el torneig es va di-
vidir en dos grups. En el grup A, 
guanyaren Marc Soriano i Manuel 
Escribano, mentre que Fernando 
tortajada i chelo quedaren en se-
gona posició. En el grup B, Marc 
soriano i ana rodríguez aconse-
guiren la victòria en la final front 
a Blanca Beneyto i Candela Na-
varro.

Edu Febrero, amb el trofeu de subcampió.
Foto de família dels participants.
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 ONG BURKINA FASO
era l’any 2004 quan conxa mes-
tres torrent viatjà per primer cop 
a Burkina Faso per visitar la seua 
filla, que estava allí treballant. en 
arribar al poblat de tamasgo de 
Kogho, la situació d’extrema po-
bresa –que afecta especialment als 
més menuts i a les dones- li va im-
pactar tant, que va decidir comen-
çar a col·laborar d’immediat.
Així, aquell mateix any i de for-
ma individual, Conxa Mestres 
va començar per la construcció 
del centre per a l’alfabetització 
d’Adults, que porta el nom de la 
seua germana, rosa mestres. tam-
bé inicià una tasca d’escolarització 
de xiquetes i xiquets, que ha anat 
creixent durant tot este temps.
en 2008 este treball es consolida i 
es concreta en una associació, So-
lidaris per Burkina Faso, que avui 
dia continua realitzant un treball 
encomiable per al futur d’este po-
blat que cada any pateix la sequera, 
la progressiva desertificació de les 
seues terres i una mancança d’in-
fraestructures de tot tipus.
Conxa Mestres i la seua companya 
maria Josep herrero –represen-
tant de l’ong a godella- visita-
ren l’estudi de Ràdio Godella per 
explicar-nos de quina manera ha 
evolucionat el projecte, quina tasca 
continuen realitzant i com les aju-
da l’Ajuntament de Godella en tot 
este procés amb el seu programa de 
solidaritat internacional.
(Pregunta) Quina fou la seua 
primera impressió en arribar a 
Tamasgo?
(Resposta) tot és molt diferent 
allà. mai abans havia estat a àfrica 
i em va sobtar molt, especialment 
com d’allunyada de tot està aque-
lla regió i en quines condicions ha 
de substituir la gent que allà viu. 
quan vaig arribar, havien fet una 

construcció per guardar cereals, 
però en matèria d’educació esta-
va tot per fer. Recorde que els hi 
vaig portar una pissarra i la mira-
ven com si fora l’ordinador més 
potent del món. Feien les classes 
baix d’un arbre i vaig pensar que 
començar per construir un centre 
seria una bona idea. Feia molt poc 
que s’havia mort la meua germana 
i ho volia fer en el seu honor, així 
que eixe centre on a partir d’ales-
hores podrien estudiar els xiquets 
i xiquetes portà el seu nom, Rosa 
Mestres.
(P) Si ja és important l’educació 
als països desenvolupats, allà ha 
de ser-ho més encara.
(R) I tant. Hem de pensar que fa 
no massa temps, prop del 95% de 
la població de tamasgo no sabia 
llegir ni escriure. A més, hi ha una 
dificultat afegida, com és el tipus 
de societat en què viuen, doncs es 
tracta d’un sistema molt patriarcal 
i gerontocràtic. Els majors porten 
la veu cantant i la resta, malgrat 
que poden tindre idees vàlides, no 
s’atreveixen a expressar la seua 
opinió. Però amb el temps les co-
ses estan canviant, i l’educació 
els està ajudant a ser cada cop una 
mica més lliures.
(P) Com fou tot eixe procés d’al-
fabetització i educació de la po-
blació?
(R) El primer que férem fou un 
llistat dels xiquets i xiquetes que 
vivien a tamasgo, els que estaven 
escolaritzats i els que no, i a poc a 
poc anàrem tractant de que vingue-
ren a escola. Actualment, estudien 
uns 650 nens i nenes entre primària 
i Secundària. Però, malgrat tindre 
un lloc on fer-ho, ho fan en unes 
condicions precàries, doncs estan 
amuntegats i poden arribar a ser 
90 en una classe. amb tot, va ser 
importantíssim haver fet una esco-

la per diverses raons: primer, per 
a que no s’hagueren d’haver anat 
fora a estudiar; i segon, perquè a 
casa no tenen llum i a l’escola sí, 
amb la qual cosa poden anar a es-
tudiar en qualsevol moment.
(P) A més de l’educació, quines 
altres carències haveu trobat a 
la zona?
(R) Hi ha moltíssima sequera, per-
què gairebé no plou i no hi ha cap 
riu prop. tampoc no hi ha aigua 
potable a les cases, amb els pro-
blemes de salut que això suposa. I 
el centre sanitari més proper està a 
uns quatre kilòmetres. Sempre que 
anem trobem persones amb una 
necessitat imperiosa de ser ateses 
per un metge, però si no les acom-
panyem, no van. I, per suposat, no 
hi ha seguiment sanitari de cap ti-
pus.
(P) Quins altres projectes haveu 
dut a terme, a més de la cons-
trucció del centre?
(R) A l’any següent, i sempre te-
nint en compte les necessitats de 
la població, férem una formació 
per a ensenyar-los a teixir i cosir, 
a conrear la terra i també un pro-
jecte de perruqueria que va estar 
molt ben rebut. Compràrem telers 
i màquines de cosir, regadores i ar-
bres, i elles i ells estigueren encan-
tats. és molt important que tinguen 
ferramentes per poder seguir enda-
vant, perquè si únicament depenen 
de la terra, en èpoques de sequera 
ho passen molt mal.
(P) Durant tots estos anys, hau-
reu vist créixer molts xiquets i 
xiquetes. Com els hi ha anat?
(R) Alguns han aconseguit estudi-
ar una oposició i traure plaça de 
professors. Altres han optat per ser 
policies locals. La possibilitat per 
treballar els aporta un sou que sig-
nifica una gran llibertat per a ells 
i una immensa alegria per a no-

saltres. Ara es poden defensar a la 
vida d’una altra manera, amb més 
garanties, i això és meravellós.
(P) Quina és la relació de l’ONG 
amb l’Ajuntament de Godella?
(R) Nosaltres érem professores en 
un centre de Paterna, i quan sabé-
rem que l’Ajuntament de Godella 
donava unes ajudes per a solidari-
tat internacional, férem la primera 
petició. fou l’any 2014, i no vos 
podeu imaginar com ens van con-
dir eixos diners. els aprofitàrem 
per restaurar el centre Rosa Mes-
tres, que a més del pas del temps, 
havia patit un huracà. també ficà-
rem llum per primer cop, la qual 
cosa va ser molt important.
(P) Com vos rep la població local 
quan aneu?
(R) Malgrat que el colonialisme 
acabà fa molt de temps, jo sóc de 
les que pensa que mai no s’ha aca-
bat del tot. A mi em coneixen des 
de fa molt de temps i em respecten. 
Vaig tindre la sort que, en arribar, 
el cap del poblat, que era un home 
molt major, va deixar-los ben clar 
que jo anava a ajudar i que havien 
d’acceptar-me. tot i que per a ells 
jo sóc ‘la blanqueta’, quan estic allí 
m’oblide de si sóc blanca o negra.
(P) Notes un desconeixement des 
de la nostra societat respecte a la 
realitat que allí es viu?
(R) Sí, hi ha un desconeixement to-

tal que des d’ací intentem comba-
tre fent xarrades de conscienciació 
a col·legis i instituts. Eixe desco-
neixement és perillós i pot arribar 
a provocar odi, però el més impor-
tant és educar en el respecte. I la 
veritat és que hi ha molta sensibi-
litat per part de la gent d’ací, però 
allí està tot encara per fer. Nosal-
tres creiem i continuarem creient 
en l’educació com a motor de can-
vi. quan passen unes generacions, 
la situació anirà millorant. Moltes 
persones estan del tot preparades, 
però quan migren a altres països 
no tenen els mitjans suficients per 
desenvolupar cap activitat, i merei-
xen tot el respecte del món.

Cal recordar que l’ONG Solida-
ris per Burkina Faso disposa d’un 
compte en Caixa Popular, on es 
pot col·laborar per ajudar-los a que 
continuen realitzant esta tasca tant 
important i necessària.

Conxa Mestres: «Sempre he cregut en 
l’educació com a motor de canvi»
coneguem el proJecte d’alfabetització Que realitza l’ong solidaris per burKina faso

 L’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Godella ha ator-
gat 116.000€ en ajudes d’emer-
gència social a les famílies en si-
tuació de risc, i 12.000€ en ajudes 
de pobresa energètica. Un total de 
70 famílies han sol·licitat l’abona-
ment social per poder fer front al 
pagament dels subministres.

 L’Ajuntament de Godella ha 
adquirit dos grues, un llit i un ma-
talàs antiescares, que s’incorporen 
a l’estoc de material ortopèdic 
destinat al préstec per les persones 
que ho sol·liciten a l’àrea de Ser-
veis Socials. En els tres anys que 
porta en funcionament este servei, 
s’han beneficiat 21 famílies.

 uns 27 usuaris són atesos cada 
mes gràcies al servei d’ajuda a do-
micili que presta l’Ajuntament de 
Godella, per exemple, amb passe-
jos o recolzant la higiene personal. 
«Es tracta d’ajudar a millorar la 
qualitat de vida de les persones de-
pendents», ha explicat el regidor 
de Benestar Social, Voro Soler.

128.000€ en 
ajudes

Nou material 
ortopèdic

Servei d’ajuda 
a domicili

Serveis Socials

Conxa Mestres, amb veïns del poblat.

Conxa Mestres, a Tamasgo.

 Quatre ongs s’han beneficiat 
de la partida de 37.000€ amb que 
compta l’Ajuntament de Godella 
per als projectes de cooperació 
internacional. El regidor de l’àrea, 
Voro Soler, ha recordat que «este 
és un dels pocs consistoris que 
continua atorgant ajudes de soli-
daritat internacional».

Amb els diners rebuts, la Funda-
ció ned adquirirà un ecògraf i 
sondes, amics de don ursi realit-
zarà tallers per a xiquets i joves, 
Solidaris per Burkina Faso cons-
truirà espais esportius i instal·larà 
plaques solars a l’escola, i SAIM 
construirà dos aules de primària 
per a 100 alumnes.

Es resolen les ajudes de 
solidaritat internacional
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 assoc. comerciants
Arriba el Nadal i és temps de com-
pres, d’il·lusió, de festa i de gaudir 
amb els nostres d’unes dates molt 
especials. des de l’associació de 
Comerciants de Godella són ben 
conscients que esta festivitat s’ha 
de celebrar amb alegria i genero-
sitat. Per això, per segon any con-
secutiu han organitzat la festa de 
nadal, que va reunir el 15 de de-
sembre a un gran nombre de veï-
nes i veïns a la plaça de l’Església.
Però a diferència de l’any passat, 
en esta ocasió el sorteig dels re-
gals es va realitzar d’una manera 
diferent. En lloc d’una cistella de 
Nadal com era habitual, este any 
la campanya es desenvolupà amb 
el lema ‘Menja’t el tortell’. Cada 
porció del tortell de reis -que ens 
menjàrem abans d’hora per un 
preu simbòlic d’un euro- podia 
contindre un premi, que anava des 
dels 50 als 200 euros per consumir 
als comerços locals de Godella. 
en total es repartiren uns 1.500 
euros en premis.
La festa del tortell estigué am-
bientada amb música, xocolata, 
castanyes rostides i panotxa a 
preus populars. les 150 racions 
de tortell i els 30 litres de xocolata 

s’acabaren en qüestió d’una hora 
gràcies a la gran acceptació que 
tingué la iniciativa. A més, s’ins-
tal·laren les carpes d’alguns dels 
comerços que van eixir al carrer 
per donar a conèixer els seus pro-
ductes i serveis. Ells foren Escuela 
de Creación Artística Aguarroya, 
herboristeria nogal, Viste tu ti-
empo, Alimentación Ródenas i 
Nova Peluquería y Estética.
La presidenta de l’associació, 
lupe rodríguez, es va mostrar 
«molt satisfeta amb l’acollida que 
per segon any seguit ha tingut esta 
iniciativa». «Igual que hem fet al-
tres vegades, jornades com aques-
ta són una magnífica oportunitat 
per posar de manifest el valor afe-
git que el comerç local suposa per 
als clients del poble», digué Lupe 
rodríguez.
Per la seua part, el regidor de Co-
merç i desenvolupament local, 
Voro Soler, apuntà que «el comerç 
de proximitat ha de traure múscul 
perquè pot fer-ho, perquè ofereix 
una atenció personalitzada que 
no trobem a les grans superfícies 
i, sobretot, perquè s’ha de reivin-
dicar en una societat que també 
necessita d’este tipus de consum 
molt més humà».

Els comerciants celebren la segona 
Festa de Nadal amb el tortell de Reis
en total, es repartiren uns 1.500 € en premis a consumir en els comerços locals de godella

Els comerciants organitzaren una bona festa a la plaça de l’Església.

10 persones participen a la nova 
edició del curs de vídeo CV

25 persones es trauren el carnet 
de manipuladors d’aliments

Apoderament 
de dones

tres persones a 
l’EMCORP

 un total de 25 persones han aconseguit el carnet de manipuladors 
d’aliments, gràcies al curs organitzat per l’agència d’ocupació i desen-
volupament Local de Godella i que al mes de novembre va celebrar la 
seua 16ª edició. el regidor de l’àrea, Voro soler, ha comentat que «re-
sulta imprescindible tindre este títol per treballar en restaurants, forns, 
menjadors escolars i qualsevol altre lloc relacionat amb l’hostaleria, per 
la qual cosa és un curs que cada any té una gran quantitat d’assistència».

 durant el mes d’octubre va tindre lloc a Vila teresita una nova edi-
ció del curs de vídeo curriculum, organitzat per l’agència d’ocupació i 
desenvolupament local de godella, i en la qual han participat 25 perso-
nes. El regidor de l’àrea, Voro Soler, ha comentat que «el món laboral és 
cada cop més exigent, i la nostra tasca és dotar de les eines necessàries a 
les persones aturades per a que puguen trobar treball amb garanties». Per 
a esta edició, s’ha adquirit nou material, com focus i un croma.

 el darrer 31 de desembre va 
finalitzar el programa d’inserció 
laboral i apoderament de dones 
impulsat des de l’Ajuntament de 
godella i finançat íntegrament 
amb fons propis municipals. du-
rant 9 mesos es va contractar dos 
dones en situació de risc per a les 
àrees de jardineria i consergeria.

 durant sis mesos, tres persones  
aturades majors de 30 anys han es-
tat contractades per l’Ajuntament 
a través del programa EMCORP 
de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, 
comerç i treball. els perfils con-
tractats han estat oficial de pintura, 
peó de pintura i guarda rural.

Ocupació

Ocupació

Lliurament de diplomes del curs de vídeo CV. Lliurament de diplomes del curs de manipulador d’aliments.
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la demanda del curs de primer niVell ha estat tan gran Que es repetirà en els propers mesos

Seguretat Ciutadana

Seguretat Ciutadana

 FORMACIó
després de l’èxit aclaparant del 
primer curs de defensa personal 
per a dones, organitzat per l’ajun-
tament de Godella i impartit per 
personal de la Policia Local, des 
del consistori es va decidir progra-
mar una segona edició d’esta for-
mació, que tingué lloc al mes de 
novembre.
El regidor de Seguretat Ciutadana 
de Godella, Fernando Oliveros, va 
valorar molt positivament esta ini-
ciativa, que ajuda a millorar l’au-
toconfiança de les alumnes i les 
permet adquirir tècniques i habili-
tats per a una major autoprotecció. 
«Es tracta d’una formació que no 
està enfocada únicament a previn-
dre possibles situacions de violèn-
cia masclista, sinó també i sobretot 
a apoderar a les dones i oferir-les 
els recursos necessaris per a qual-
sevol àmbit de la seua vida quoti-
diana», ha explicat Oliveros, que 
es va congratular de la gran accep-
tació que tingué el curs.
El col·legi Cervantes va acollir 
este curs que, malgrat la seua curta 
durada, transmet els coneixements 
i les nocions bàsiques per poder 

respondre de manera autònoma i 
amb garanties davant una agressió 
il·legítima. No obstant, des de la 
Policia Local s’ha previst dos ni-
vells més: un intermedi i un altre 
avançat, més un quart de reciclat-
ge que, tots junts, suposarien una 
molt bona base formativa a efectes 
de defensa personal. donat la gran 
demanda del curs de primer nivell, 
encara no s’han pogut oferir els 
següents. 
des de la prefectura del cos de po-
licia Local de Godella es comuni-
ca que ha estat una grata sorpresa 
veure la gran resposta per part de 
les dones participants. L’interès ha 
estat tal que fins i tot ha  provocat 
una llista d’espera, pel que previ-
siblement hi haurà una tercera edi-
ció d’este curs d’iniciació durant 
els propers mesos.
El professorat del curs és personal 
de la pròpia plantilla policial d’al-
ta qualificació. els ponents ja han 
rebut la sol·licitud de reproduir 
este curs per part d’altres àrees de 
l’Ajuntament, com és el cas de la 
de Joventut, que preveu poder im-
partir formacions d’este tipus per a 
joves a l’escorxador.

Èxit rotund de la segona edició del 
curs de defensa personal per a dones

Lliurament de diplomes amb la presència del regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros.

 Continua en marxa el procés 
de licitació per a l’adquisició d’un 
cotxe elèctric per a la Policia Lo-
cal. Previsiblement, el nou vehicle 
arribarà a primers d’any, junta-
ment amb un altre de gasolina.
de manera addicional, l’ajunta-
ment de Godella té previst habili-
tar dos punts dobles de recàrrega 
semiràpida per a vehicles elèctrics 
-un a la porta de l’ajuntament i 
altre a la seu de la policia-, que 
podran ser utilitzats de manera 
gratuïta per qualsevol veí o veïna.
El cotxe elèctric presenta distints 
avantatges: «té una conducció més 
respectuos amb el medi ambient, 
més barata, més suau i silenciosa 
(molt útil per al treball de pre-
venció) i amb menys despeses de 
manteniment», ha dit el regidor de 
Seguretat Ciutadana de Godella, 
Fernando Oliveros. 

 Representants de Protecció 
Civil de Godella passaren pels 
micròfons de la ràdio municipal 
per donar a conèixer una tasca to-
talment desinteressada i sovint no 
suficientment reconeguda.
Amb nosaltres estigueren a l’es-
tudi el cap de l’agrupació, Luis 
Iniesta, la cap d’unitat, Eugenia 
Ros, i un dels voluntaris, Saturn 
martínez.
Protecció Civil treballa a Godella 
des de 1993 i, de fet, pròximament 
celebraran el seu 25è aniversari. 
actualment, 18 membres entre ho-
mes i dones composen un cos de 
voluntaris que realitzen una tasca 
totalment encomiable, i que resul-
ten d’una impagable ajuda a les 
funcions que pròpiament realitza 
la Policia Local. 
L’entrevista es pot escoltar íntegra 
a la web de Ràdio Godella.

Cotxe elèctric 
per a la Policia

Protecció Civil, 
a Ràdio Godella

 el darrer 9 de novembre, dos 
components de la Policia Local de 
Godella van ser condecorats per 
l’Agència Valenciana de Seguretat 
i Resposta per a Emergències de la 
Generalitat Valenciana, a un acte 
que tingué lloc al monestir de San-
ta Maria del Puig.
l’oficial en cap Ángel navarro i 
l’agent Manuel Moncada van re-
bre la felicitació oficial per part 
de l’agència i també per part del 
regidor de Seguretat Ciutadana de 
Godella, Fernando Oliveros, que 
els va acompanyar durant l’acte. 
Este reconeixement es correspon 
al servei realitzat el 28 de maig de 
2017, on conjuntament amb poli-
cies de Rocafort, es va rescatar i 
salvar la vida a una persona que 
havia caigut a la sèquia al carrer 
santa teresa de godella i havia re-
corregut diversos kilòmetres llui-

tant contra corrent.
El gran treball en equip 
i la coordinació entre 
la Policia Local de Go-
della i Rocafort pos-
sibilità que es salvés 
la vida d’aquest home 
que, d’haver passat més 
temps a l’aigua, podria 
haver arribat fins la zona 
de Moncada, on proba-
blement hagués estat en-
golit pels remolins que 
allà hi ha. 
també es va agrair pú-
blicament el veí que va 
alertar als agents d’esta 
incidència. En este sen-
tit, es va reconèixer la 
importància de la col·la-
boració ciutadana, que 
va contribuir igualment 
a salvar una vida. 

dos agents de la policia local de godella, 
condecorats per l’Agència Valenciana de Seguretat

Ángel Navarro i Manuel Moncada, amb 
el regidor Fernando Oliveros.
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els agents han realitzat controls de sonoritat als Vehicles i formació a les escoles

Seguretat Ciutadana

 seguretat Vial
La Policia Local de Godella ha 
dut a terme diverses iniciatives 
per promoure la seguretat vial al 
municipi. d’una banda, s’han re-
alitzat campanyes de soroll per 
tractar de disminuir la contami-
nació acústica a distints punts del 
poble. I d’altra, s’ha efectuat una 
campanya de conscienciació, amb 
xarrades a distints centres escolars 
del municipi, per conscienciar els 
més joves sobre la conducta dels 
vianants, ciclistes i conductors.
Així ho ha explicat el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Fernando 
Oliveros, que ha recordat que «la 
formació és un element clau per 
fomentar una convivència sense 
problemes entre les veïnes i veïns 
del nostre entorn, i especialment 
parant atenció en els xiquets i xi-
quetes, que seran els conductors 
del futur».
Precisament Oliveros ha visi-
tat distints col·legis que, com el 
Sagrat Cor o l’EPLA, han rebut 
les xarrades per part dels agents 
Emilio Guijarro i Ángel Navarro. 
L’alumnat va escoltar de primera 
mà les normes, els consells i les 

maneres d’actuar com a vianants, 
i conegueren quines són les situ-
acions perilloses que ens podem 
trobar pel carrer i les carreteres.
Pel que fa a les campanyes de con-
trol de la sonoritat dels vehicles, 
respon a una demanda veïnal, es-
pecialment a les zones amb major 
trànsit de cotxes i motos. Amb 
l’ajuda d’un sonòmetre, s’han re-
alitzat verificacions dels decibels 
emesos i s’ha recordat als conduc-
tors que no es pot circular sense si-
lenciador o amb un ineficaç, doncs 
es tracta d’una falta que podria ser 
motiu de denúncia. després d’esta 
campanya, des de la Policia Local 
de Godella informen que el major 
número d’infraccions s’han regis-
trat en conductors de ciclomotors i 
motocicletes d’entre 16 i 20 anys.
Este tipus de campanyes es sumen 
a les pròpies impulsades durant tot 
l’any des de la direcció general 
de trànsit i a les quals s’adhereix 
la Policia Local de Godella, amb 
una finalitat de conscienciar els 
conductors i afavorir la convivèn-
cia amb la resta de la ciutadania, 
aspecte clau per evitar indicents en 
el dia a dia.

La Policia Local enceta campanyes i 
xarrades per fomentar la seguretat vial

Els agents de la Policia Local visitaren diversos centres escolars del municipi.

 El regidor de Seguretat Ciuta-
dana de l’Ajuntament de Gode-
lla, Fernando Oliveros, va agrair 
públicament a les persones mem-
bres de la Policia Local, brigada 
d’Obres i Protecció Civil per la 
gran tasca de prevenció en els dies 
previs a l’alerta taronja per fortes 
pluges, que tingué lloc entre finals 
d’octubre i principis de novembre. 
Uns dies en què no s’hagué de 

lamentar cap incident destacable 
gràcies, precisament, a estos tre-
balls previs, dirigits des del grup 
de coordinació d’emergències.
dies abans de les tempestes es va 
netejar el clavegueram del mu-
nicipi per facilitar l’evacuació de 
l’aigua i previndre possibles inun-
dacions en determinades zones. 
també es netejaren els dos col·le-
gis públics, Barranquet i Cervan-

tes, així com els camins d’accés 
al barri Conxeta. Com a efecte 
preventiu van actuar igualment les 
obres que recentment s’han esco-
mès a la plaça Comunitat, evitant 
l’acumulació de l’aigua.
A més, s’ampliaren els efectius de 
la Policia Local amb quatre opera-
ris més, i es va comptar amb set 
voluntaris de Protecció Civil i tres 
persones de la Brigada d’Obres de 

l’Ajuntament que ajudaren en es-
tos treballs.
El metro es va aturar en un parell 
d’ocasions, i els treballs de neteja 
de les vies van córrer a càrrec dels 
operaris del propi Ajuntament. No 
es va tallar cap carrer, a excepció 
de Sant Francesc per netejar les 
vies i de l’accés subterrani a Santa 
Bàrbara tercera fase.
I tampoc no es va lamentar cap 

desperfecte ni es va rebre cap no-
tificació d’entrada d’aigua a les 
cases. Únicament es va detectar un 
forat a la calçada en la zona de la 
pujada a Frontons.
Oliveros també va agrair la col·la-
boració de la ciutadania, que va 
seguir i va difondre a través de les 
xarxes socials els consells del cen-
tre d’emergències 112 comunitat 
Valenciana.

Els treballs de prevenció, clau en els dies d’alerta taronja per pluges

A l’esquerra, el grup de coordinació d’emergències. A la dreta, treballs durant els dies de pluja.

Seguretat Ciutadana
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 microrelats
La biblioteca municipal de Gode-
lla va acollir el lliurament dels pre-
mis del IV concurs de microrelats, 
organitzat per este ajuntament. 
Ángel manuel gálvez hervás, 
amb l’obra La solución, va estar el 
guanyador al premi al millor relat 
en castellà, mentre que Alicia Ca-
talà Sanchís, amb O ara o mai, es 
va fer amb el premi al millor relat 
en valencià.
A més, el jurat va atorgar cinc ac-
cèssits als següents microrelats: 
Algunas palabras buenas, d’An-
tonio García Peralta; Desarrollo, 
d’amparo romero ranz; Sobre-

viure, de miguel torrija martí; 
Màgia, d’amelia Jiménez graña, 
i Veredicto, de Raquel Villanueva 
Lorca.
totes estes obres formen part del 
total de 43 seleccionades per a edi-
tar el llibre d’este IV Concurs de 
Microrelats, que enguany comptà 
amb la participació de 141 perso-
nas.
durant l’acte de lliurament de pre-
mis, la regidora de Biblioteca de 
l’Ajuntament de Godella, Paquita 
Mocholí, va agrair la implicació 
de totes les persones que han pre-
sentat els seus textos en un con-
curs que, com va dir, «serveix per 

promocionar la lectura, la creació 
literària i la nostra llengua». tam-
bé va voler destacar la implicació 
de María, la tècnica de l’àrea, en 
l’organització del concurs, i va 
animar a totes les persones a «con-
tinuar escrivint per fer-nos gaudir 
amb les vostres històries, tenint 
sempre com a bandera la llibertat 
d’expressió».
Per la seua part, l’alcaldessa de 
Godella, Eva Sanchis, va apuntar 
que «els microrelats tenen una 
màgia especial, doncs ens fan 
emocionar-nos amb molt poques 
paraules, i en una societat en que 
prima la immediatesa, pense que 

és un gènere amb un gran futur per 
davant».
el jurat, composat per Josep Vi-
cent domínguez, rosa pastor i 
carles cano -que no va poder as-
sistir a l’acte-, van destacar la gran 
qualitat dels textos, així com els 
temes que un any més es repeti-
ren, a mode de denúncia social: la 
migració o la violència de gènere 
foren alguns dels més recurrents.
des de l’organització lamenten 
els problemes burocràtics d’esta 
edició -donc, a diferència d’altres 
anys, els relats no es podien enviar 
per mail-, i anuncien que intenta-
ran soluciar-ho per a l’any que ve.

Gálvez i Català guanyen el IV 
concurs de microrelats
la regidora de biblioteca, paQuita mocholí, i l’alcaldessa de godella, eVa 
sanchis, felicitaren els guanYadors i a totes les persones participants

 La biblioteca de Godella orga-
nitza cada mes a Xicranda un club 
de lectura per comentar distintes 
obres suggerides.
les properes cites seran el 30 de 
gener, el 27 de febrer, el 27 de 
març i el 8 de maig. en gener, 
es parlarà sobre El labrador de 
aguas, de Huda Barakat.

 des del mes de setembre fins 
ara, s’han programat distintes vi-
sites a la biblioteca municipal de 
Godella per part de la comunitat 
educativa del municipi.
L’alumnat d’infantil, primària i 
secundària del col·legi Sagrat Cor 
i de l’institut Comarcal han tingut 
l’oportunitat de conèixer de pri-
mera mà la biblioteca i els serveis 
que presta. 
Els més menuts s’han pogut fami-
liaritzar amb la secció infantil i els 
llibres que composen el seu catà-
leg, i han gaudit d’una animació 
lectora realitzada pels seus propis 
companys de classe.
Pel que fa als més majors, el per-
sonal de la biblioteca els va oferir 
una explicació del funcionament 
bàsic del servei de préstec i de les 
normes del centre, i participaren a 
una activitat pràctica de localitza-
ció d’informació.

Club de lectura

Els escolars 
visiten la biblio

 després de la col·locació de 
prestatgeries i l’adquisició de 
nous llibres per als més menuts, 
la ‘bebeteca’, o espai de la bibli-
oteca destinat al públic infantil 
s’ha completat amb la instal·lació 
d’una mampara de vidre que se-
pararà esta zona de la resta, per-
metent als usuaris estudiar sense 
escoltar el soroll dels xiquets i xi-
quetes, i a estos últims gaudir de 
la iniciació a la lectura sense in-
convenients. 
Així ho ha explicat la regidora de 
Biblioteca, Paquita Mocholí, que 
ha comentat que també s’ha can-
viat el paviment de tela per un de 
vinil adherit a terra, i una porta de 
vidre per accedir a este nou espai.
en total, l’obra ha costat 10.865,26 
euros i permetrà que adults i xi-
quetes i xiquets convisquen ara en 
total harmonia a la biblioteca. En 
el moment d’escriure estes línies, 
l’obra estava finalitzant.

 el dijous 27 de desembre, la 
biblioteca municipal de Gode-
lla va acollir una nova sessió del 
contacontes de Nadal, una activi-
tat per als més menuts que ja s’ha 
convertit en tradició en estes dates.
L’escriptor godellenc Carles Cano 
fou l’encarregat d’embaladir amb 

les seues històries els xiquets i 
xiquetes que ompliren el hall de 
Xicranda. Carles Cano és un dels 
creadors de literatura infantil més 
destacats en llengua valenciana. 
«Fou un plaer tindre’l amb nosal-
tres», va dir la regidora de l’àrea 
de Biblioteca, Paquita Mocholí.

S’intal·la a la biblioteca una mampara de cristall 
per compartimentar la zona del públic infantil

Carles Cano ofereix un 
contacontes de Nadal

Carles Cano, en un moment de l’espectacle.

A l’esquerra, Alicia Català, primer premi en valencià. A la dreta, Ángel Manuel Gálvez, primer premi en castellà.

Aspecte de la mampara durant la seua instal·lació.
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 a finals del mes de desembre 
es va publicar el nou portal de 
transparència de l’ajuntament de 
Godella. L’Ajuntament, a banda 
d’anar publicant la informació en 
els diversos apartats de la pàgi-
na web, disposava d’un portal de 
transparència a través del portal 
general d’Entitats Locals del Mi-
nisteri corresponent. 
No obstant això, segons el regidor 
de l’àrea, Joan alonso, «s’ha vol-
gut facilitar l’accés a les diferents 
informacions creant-ne un de propi 
que facilite la gestió tècnica de la 
informació i la seua posada a dis-
posició de la ciutadania, reduint la 
quantitat de redireccionaments per 
a arribar a la informació cercada 
i unificant la publicació de la in-
formació en un format accessible i 
la seua disponibilitat en format de 
dades obertes, reutilitzables».
el portal de transparència pretén 
ser un recopilatori de tota aquella 
informació que l’Ajuntament té 
obligació de publicar de forma ac-
cessible i clara. Esta eina es com-
plementa amb l’aplicació pràctica 
de l’ordenança de transparència 
que el ple de l’Ajuntament va 
aprovar inicialment per unanimitat 
en el mes d’octubre i amb el visor 
pressupostari, també disponible al 
web municipal.
A més de tota esta informació, el 
portal també disposa d’un formu-
lari per a queixes o suggeriments.

Nou portal de 
transparència

 des de finals de desembre ja 
està disponible el visor pressupos-
tari de l’Ajuntament de Godella. 
tal i com ha explicat el regidor de 
transparència, Joan alonso, «esta 
ferramenta, a la que es pot acce-
dir des de la web municipal, per-
met consultar d’una manera àgil i 
fàcil els comptes de l’Ajuntament 
des de l’any 2012 fins l’exercici 
vigent».
Una de les primeres estadístiques 
que ofereix el visor és la despesa 
per habitant en diverses àrees 
(benestar social, seguretat ciuta-
dana, cultura, etc.), magnituds que 
es calculen en base a les dotacions 
pressupostàries dels departaments.
A continuació el visor ens permet 
triar diferents opcions. En l’apartat 
de ‘Visor’ és on es pot consultar la 
informació referent als ingressos 
i despeses des de l’any 2012 i el 
grau d’execució pressupostària.
Ací trobem tres subapartats. El pri-
mer, ‘Per a què es gasta?’ mostra 
la informació de les despeses de 

l’ajuntament agrupant-les per la 
finalitat a la que la van destinades: 
deute, protecció i promoció social, 
serveis públics bàsics, producció 
de bens de caràcter preferent (cul-
tura, sanitat, esport,..), i actuaci-
ons de caràcter econòmic, etc. El 
segon apartat, ‘En què es gasta?’ 
desglosa les mateixes despeses 
però utilitzant la classificació eco-
nòmica que estableix la normati-
va, els coneguts com capítols del 
pressupost: remuneracions de per-
sonal, despeses corrents, despeses 
financeres, transferències corrents, 
fons de contingència, inversions 
reals, transferències de capital, 
actius financers i passius finan-
cers. El tercer apartat, ‘Ingressos’, 
detalla la informació d’acord amb 
la classificació econòmica general 
dels ingressos: impostos indirec-
tes, taxes, preus públics i altres 
ingressos, transferències corrents 
(de l’Estat o de la Generalitat, per 
exemple), ingressos patrimonials, 
alienació d’inversions reals, actius 

financers i passius financers.
En tots aquests subapartats la in-
formació pot ampliar-se be desple-
gant les graelles de cada apartat, 
o be clicant en el gràfic circular 
representatiu. A més, en la part 
dreta del visor vorem sempre un 
gràfic amb l’evolució comparativa 
dels diferents pressupostos des de 
2012. d’altra banda, per facilitar 
el tractament de les dades públi-
ques, en la part inferior esquerra 
de cada graella o representació 
gràfica disposem d’un botó per 
descarregar les dades. Per últim 
cal destacar que sempre que triem 
el pressupost en vigor es mostra-
rà un gràfic a la dreta de la panta-
lla on es detalla la informació de 
l’execució pressupostària d’acord 
amb les dades que es comuniquen 
trimestralment per la Intervenció 
Municipal al Ministeri competent.
En l’apartat ‘Calculadora’ s’inten-
ta mostrar d’una forma clara l’ori-
gen dels ingressos de l’Ajuntament 
i especialment la càrrega fiscal per 

persona i unitat familiar. En aquest 
apartat hem d’omplir una sèrie de 
camps per poder calcular la contri-
bució. Haurem de posar el nombre 
de membres de la unitat familiar, 
si tenim vehicle i de quin tipus, si 
tenim immoble urbà en propietat i 
quin valor te, o si tenim algun im-
moble rústic i el seu valor. A partir 
d’aquesta informació i de les trans-
ferències d’altres administracions, 
el visor calcula aproximadament 
la nostra contribució econòmica al 
pressupost i simula una distribució 
proporcional d’aquesta contribu-
ció en les diferents destinacions 
que dona el consistori: prestaci-
ons socials bàsiques, serveis a la 
ciutadania, regeneració urbana, 
seguretat i mobilitat, promoció 
del sector econòmic, participació i 
innovació, cultura i esport i altres 
programes.
Al tercer apartat, ‘Més Informa-
ció’, el visor conté diversa infor-
mació de rellevància econòmica i 
que està en continua construcció. 

A hores d’ara la informació que es 
mostra és la següent: expedients 
complets de tramitació dels pres-
supostos anuals des del pressu-
post de 2016, els costos de serveis 
que es comuniquen anualment al 
ministeri, l’evolució del període 
mitjà de pagament a proveïdors, 
els informes de morositat i la seua 
evolució i el Compte General de 
l’ajuntament i les seues fiscalitza-
cions pel tribunal de comptes.
El visor pressupostari ha estat im-
pulsat des de la regidoria de trans-
parència de l’Ajuntament i ha estat 
subvencionat per la Conselleria de 
transparència, responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació.
el regidor de transparència de go-
della, Joan alonso, ha destacat que 
«estem davant d’un gran avanç per 
fomentar el coneixement de la ciu-
tadania respecte al funcionament 
de l’Ajuntament i per tant, per a 
promoure la participació ciutadana 
i la preocupació de la ciutadania 
pels assumptes públics».

S’estrena el visor pressupostari per consultar fàcilment els comptes municipals

Godella, entre els 3 pobles més 
transparents de la província
si ens fiXem en les poblacions de menYs de 20.000 habitants, godella es 
posiciona com el primer municipi en transparència de tota la comunitat

 Amb un 63,46%, l’Ajuntament 
de Godella es situa com el tercer 
més transparent de la província de 
València i el vuitè de tota la Co-
munitat Valenciana, segons l’ob-
servatori sobre transparència, 
Governació i RSC presentat per la 
universitat CEU Cardenal Herrera.
Godella està únicament per dar-
rere dels ajuntaments de València 
(84,62%), elx (71,15%), castelló, 
alacant i alzira (67,31%) i bor-
riana i Sant Vicent del Raspeig 
(65,38%). si ens fixem en les po-
blacions de menys de 20.000 habi-
tants, Godella es posiciona com el 
primer municipi en transparència 
de tota la comunitat autònoma.
el regidor de transparència, Joan 
Alonso, ha explicat que l’Ajunta-
ment de Godella «ve treballant des 
de fa temps de manera conjunta en 
la transparència i la participació i, 
tot i que aquestes dades de l’obser-
vatori no ens faran conformar-nos, 
sí que posen de manifest que es-
tem en una bona línia de treball, 
sobretot si ens comparem amb al-
tres poblacions del nostre mateix 
índex d’habitants».
Cal destacar també que el 63% 

dels municipis de més de 10.000 
habitants no arriben al 50% dels 
indicadors de transparència que 
maneja l’estudi. Uns indicadors 
que van més enllà dels que marca 
la pròpia llei de transparència, ja 
que analitzen també la forma de 
presentació de les dades i que si-
guen fàcilment comprensibles. 
d’altra banda, alonso es va mos-
trar molt satisfet per l’aprovació 
inicial per unanimitat al ple ordi-
nari d’octubre, celebrat el darrer 
dijous 25, de l’ordenança de trans-
parència, elaborada amb la col·la-
boració de la conselleria de trans-
parència, Responsabilitat social, 
Participació i Cooperació de la 
Generalitat Valenciana. «Esta or-
denança pretén ser un instrument 
útil per continuar avançant en esta 
àrea, i posar tota la informació pú-
blica de l’ajuntament a disposició 
de la ciutadania d’una manera que 
siga senzilla de comprendre», va 
explicar.
L’ordenança de transparència va 
ser presentada al Consell de Par-
ticipació Ciutadana i va passar per 
un procés de revisió en el que totes 
les associacions, partits polítics i 

veïnes i veïns del poble pogueren 
fer al·legacions i suggeriments. 
Joan alonso va agrair el suport de 
tots els regidors i regidores del ple, 
que recolzaren per unanimitat una 
eina que servirà per garantir el dret 
d’informació de la ciutadania com 
a base per a la participació activa.

Mapa Infoparticipa
els resultats de l’anàlisi realitzat 
per la universitat CEU UCH s’han 
incorporat al Mapa Infoparticipa, 
creat per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, que mesura els 
nivells de compliment de la trans-
parència i participació ciutada-
na sobre la base d’un total de 52 

indicadors. Aquest mapa, al que 
ara s’incorpora la Comunitat Va-
lenciana a través d’este estudi, ja 
inclou resultats de Comunitats Au-
tònomes com Catalunya, Madrid o 
Murcia, entre altres.
després de l’estudi dels municipis 
de més de 10.000 habitants de la 
Comunitat Valenciana, l’Observa-
tori de transparència de la ceu 
uch continuarà l’anàlisi fins a 
completar la resta de municipis 
valencians de menor població. La 
informació sobre les avaluacions 
realitzades pot consultar-se en la 
web del Mapa Infoparticipa, sobre 
qualitat i transparència de la infor-
mació pública.

El regidor Joan Alonso, a la presentació de l’estudi de transparència.
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 pptos participatius
Un any més, la partida dels pressu-
postos participatius es veu reflec-
tida en l’execució dels projectes 
que la pròpia ciutadania ha propo-
sat. Enguany, els diners han anat 
destinats, sobretot, a iniciatives 
ecològiques i enfocades a millorar 
la qualitat mediambiental del mu-
nicipi.
és el cas, per exemple, de la pro-
posta guanyadora, que consistia 
en la instal·lació de plaques solars 
a l’Ajuntament per subministrar 
el consistori amb energia verda. 
també la replantació d’arbres a 
alguns parcs i jardins, com el que 
està situat front al pavelló, la mi-
llora del parc de Noisy le Roi, o la 
plantació al pati del col·legi Bar-
ranquet.
Precisament en este centre també 
s’ha instal·lat una tanca per salva-
guardar la imatge dels menors, i 
s’han adquirit tres ordinadors, una 
cuina de joguet i jocs de rodes per 

al pati.
Altres iniciatives que han eixit 
endavant han estat el condicio-
nament dels parcs del Molí, Vila 
Blanca i carretera de Rocafort, o 
l’adquisició d’un timbal i una ba-
teria per al teatre Capitolio.
tal i com va informar la regidora 
de l’àrea, tatiana prades, «s’ha in-
tentat dur a terme el major nombre 
de projectes que van estar votats 
per la ciutadania al mes de maig». 
després de reunir-se el consell de 
participació ciutadana, es va deci-
dir que cap projecte podria superar 
els 15.000€, precisament per no 
acaparar la major part del pressu-
post (40.000€) i amb l’objectiu de 
fer realitat quantes més propostes 
millor.
«des de la regidoria agraïm el tre-
ball que s’ha realitzat per part del 
departament de contractació i per 
l’oficina tècnica, ja que no eren 
poques les propostes a desenvo-
lupar i s’havien de resoldre abans 

del 31 de desembre», va dir la re-
gidora.
Prades va fer extensiu l’agraïment 
als membres del consell de partici-

pació ciutadana, als membres de la 
taula dels pressupostos participa-
tius i a totes les veïnes i veïns del 
poble que feren propostes.

Participació, Comunicació i Agermanament

dos programes 
de Ràdio 
Godella, 
finalistes als 
premis tresdeu

L’Ajuntament 
presenta la 
seua nova web

Membres del comitè d’agermanament, en les visites a França.

Participació, Comunicació i Agermanament

enguanY s’han eXecutat propostes com la instal·lació de plaQues solars 
a l’aJuntament o la replantació d’arbres a diVersos parcs i Jardins

Ecologia i medi ambient als 
pressupostos participatius 

 depuis quelques années nous 
participons aux Marchés de Noël 
de nos deux villes jumelles, Bailly, 
les 24 et 25 novembre et  noisy les 
roi, le 1 et 2 décembre.
Nous donnons à connaître notre 
association au travers de brochu-
res, de denrées alimentaires, de 
travaux manuels…
Notre stand compte aussi en  la 
présence d’objets provenant d’Al-
bion, ville jumelée des états unis, 
avec Noisy le Roi et Bailly.
Nous répondons à toutes les ques-
tions en relation avec nos activités 
ainsi comme en les possibilités de 
participation de nouveaux mem-
bres adhérés. 
Cette activité est très agréable par 
les contacts qui s’établissent  avec 
les personnes connues, au cours 
des dix années de jumelage et de 
même avec les nouvelles con-
naissances qui partageront avec 
nous les activités dans un futur 
proche.
Para dicha actividad un grupo de 
personas  asume el hecho de cola-
borar con los miembros del Comi-
té francés durante los dos días de 
mercado de cada localidad.
Conocemos también a otras asoci-

aciones que desarrollan sus activi-
dades en los dos municipios y con 
ellas podemos establecer un inter-
cambio de  opiniones.
en el caso de realizarse activida-
des en los pueblos, durante nuestra 
estancia, tales como conciertos o 
manifestaciones artísticas, no du-
damos en participar en las mismas, 
formando parte de la vida de los 
mismos.
Encara que intensa la nostra pre-
sència durant els dos dies del cap 
de setmana, el resultat és molt sa-
tisfactori i enriquiridor. 
realitzem una reunió de treball, 
de manera a preparar les activitats 
del curs vinent 2019 i veure el re-
sum de l’any passat 2018.aquest 
any no va coincidir amb la seua 
Assamblée i la reunió es va de-
senvolupar amb la presència de la 
presidenta annick theis Viemont 
i  de la vice presidenta Christiane 
Peyrouse
Reiterem el nostre interés a què 
participen totes les persones inte-
ressades a formar part del l’equip 
de treball del Comité de Godella 
amb els pobles del món a què ens 
contacten. totes i tots seran ben-
vingudes i benvinguts!

 la revista tresdeu va lliurar 
els seus premis als continguts 
audiovisuals del territori en di-
ferents categories. Kalebarraka 
i Cinestèsia, dos programes pro-
duïts per Ràdio Godella per a la 
Xarxa d’Emissores Municipals 
Valencianes (XEMV), es colaren 
entre els cinc finalistes en l’apartat 
de millor contingut per a ràdio o 
podcast, després de quedar primer 
i quart respectivament a la votació 
puntual.
tot i que finalment el premi anà 
per al programa territori sonor, 
d’à punt, esta nominació posa de 
manifest la qualitat de la ràdio mu-
nicipal godellenca, «que ofereix, 
amb totes les seues dificultats, ca-
rències i també llibertat, uns con-
tinguts que poc o res han d’enve-
jar als de les ràdios convencionals 
professionals», tal i com afirmà 
el responsable de Ràdio Godella, 
Jordi coll.
Cal recordar que les persones que 
formen part del planter de Ràdio 
Godella ho fan de manera total-
ment desinteressada, i treuen en-
davant cada setmana continguts 
que són referència a altres muni-
cipis i que molts d’ells sonen a les 
distintes ràdios del territori a tra-
vés de la Xarxa d’Emissores Mu-
nicipals Valencianes.

 A primers d’any, l’Ajuntament 
de Godella presenta la seua nova 
web, dissenyada per la plataforma 
portales municipales de la diputa-
ció de València.
Amb un disseny molt més mo-
dern, la nova pàgina web muni-
cipal ofereix tota la informació 
d’abans però d’una manera també 
molt més intuïtiva. 
Ara, a través d’una landing page 
podem accedir, tant a la pròpia 
web de l’Ajuntament, com al nou 
visor pressupostari o al portal de 
transparència.
En el nou lloc web municipal, els 
distints departaments de l’Ajunta-
ment són més accessibles a través 
d’icones. Però una de les diferèn-
cies més notables serà que a partir 
d’ara podrem navegar fàcilment 
des de qualsevol dispositiu, doncs 
es tracta d’una web responsive.

El comitè d’Agermanament, a les Marchés de Noël de Noisy le Roi

Dalt, parc de la ctra. Rocafort. Baix, arbres front al pavelló.
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El racó de les associacions

 durant el curs 2019-2020, el 
Casino Musical de Godella cele-
brarà el 200 aniversari de la seua 
banda de música. Commemora-
rem l’existència de documents que 
parlen de la presència d’una banda 
de música en el nostre poble des 
de fa ja dos segles.
Els primers testimonis d’activitat a 
Godella al voltant de la tradició de 
música de banda, tan extensa als 
pobles valencians, daten de l’any 
1819. d’aquest fet en va deixar 
constància don ricardo garcía de 
Vargas, cronista oficial de gode-
lla durant les dècades dels 60 i 70. 
Han passat molts anys des d’ales-
hores, i han desfilat infinitat d’ac-
tors per l’escena musical del nos-
tre poble. al llarg d’aquestos 200 
anys moltes circumstàncies han 
anat canviant, però el que roman 
inamovible són les fortes arrels 
que la música de banda manté amb 
el poble de Godella i amb la seua 
gent. La música sempre ha format 
i formarà part molt important de la 
vida cultural del nostre poble.
Un dels projectes previstos amb 
motiu d’aquesta commemoració 
és la publicació d’un llibre on 
s’arreplegaran els moments més 
importants de la nostra història, i 
s’aprofundirà en el seu context: es 
destacarà el paper de la banda i la 
societat musical en la vida cultural 

de Godella, en l’educació musical 
a través de l’ Escola de Música, 
o la rellevància d’altres activitats 
musicals impulsades pel Casino 
Musical més enllà de la seua ban-
da.
Per a poder dur a terme aquesta 
tasca es contarà amb la col·labo-
ració inestimable del taller d’his-
tòria Local de Godella, qui de 
manera desinteressada realitzarà 
un treball d’investigació i de cer-
ca de documentació. tindrem així 
una obra de caràcter històric amb 
un contingut rigorós, i on es deixe 
constància de la gran importància 
que ha tingut la música en la sin-
gularitat del poble de Godella.
és per això que demanem que tots 
aquells que pugueu aportar qual-
sevol document relatiu a la banda 
de música de Godella (programes, 
fotografies, publicacions...), ens 
feu arribar una còpia per a poder 
disposar de tot el material possible 
per a confeccionar un llibre de la 
història de la nostra banda de mú-
sica.
La vostra col·laboració és neces-
sària per fer realitat aquest projec-
te, i deixar constància escrita de la 
trajectòria d’una de les bandes de 
música més antigues d’Espanya.
Els documents que trobeu podeu 
fer-los arribar de tres maneres:
- enviar-los escanejats a l’adreça 

electrònica: cmusicalgodella@
hotmail.com
- contactar al telèfon 649664558 
(Javi)
- acudir a l’escola de música
A més del projecte del llibre, per a 
celebrar el bicentenari del Casino 
musical es pretén organitzar dife-
rents activitats dins d’una àmplia 
programació que començarà el 
mes de Juny del 2019 i conclourà 
a l’agost del 2020. anirem infor-
mant-vos dels actes que durem a 
terme per a que pugueu participar 
activament. Gràcies.

 El mes de julio, el Ayuntamien-
to daba a conocer su propuesta de 
modificación del pgou. 
Esta propuesta, NO es resultado 
del consenso de los vecinos, ni de 
colectivos sociales, asociaciones 
y grupos ecologistas, que no han 
podido aportar sus ideas. tampo-
co nace del análisis de la situación 
real del nuestro urbanismo y de 
las necesidades de los vecinos. Ni 
de estudios de demandas, tráfico, 
inundabilidad y paisaje, precep-
tivos en un documento de tanta 

transcendencia para el futuro. 
construir en las pocas zonas que 
nos quedan de bosque mediter-
ràneo: torre pirata y lloma dels 
Frares, es un atentado contra nues-
tro medioambiente y paisaje. 
Por ello, le solicitamos qUE 
apliQue la moratoria 
urbanistica de 2 años y pa-
ralice la modificación 
del pgou, pues perJudica 
A LOS VECINOS, POR RIES-
go de inundaciones Y no 
respetar nuestro medio 

ambiente Y los espacios 
naturales, y aproveche para 
ELABORAR UN NUEVO PGOU 
que apueste por el paisaje y el 
medioambiente, que contemple el 
riesgo de inundaciones y las infra-
estructuras necesarias, que se base 
en estudios sobre la realidad soci-
oeconómica y urbanística. O sea, 
un pgou Que plantee un 
crecimiento sostenible 
para godella Y con par-
ticipación de todos.

 Farà cosa de més d’any i mig, 
exactament el 8 de març de l’any 
passat, un grup de dones de di-
ferents edats, ideologies, profes-
sions, estudiants, jubilades, en 
l’atur, mares, filles, àvies, ami-
gues, conegudes, quedaren en un 
bar del poble per a sopar i celebrar 
aquesta data. Es notava en l’am-
bient que hi havia ganes de crear 
alguna cosa juntes, de fer coses 
amb la mirada violeta, d’aportar la 

perspectiva de gènere a la nostra 
comunitat, d’unir forces i talents 
per a fer que el nostre poble fóra 
més sensible a aquesta realitat. 
I així, sense pressa però sense 
pausa, mes a mes, i de reunió en 
reunió, començarem a trobar-nos 
més a sovint, ens definirem i con-
solidarem com a grup, i acabarem 
en la formalització de l’associació 
“a cada lluna”, associació de do-
nes, associació feminista, perquè 

segons el diccionari, feminista és: 
“aquella persona que creu en la 
igualtat social, política i econòmi-
ca dels sexes”, i nosaltres ens ho 
creiem, ho volem i treballem per a 
això, per a aconseguir que aquesta 
premissa és faça efectiva. Volem 
una societat justa, igualitària i 
sense discriminacions ni violènci-
es cap a les dones només pel fet 
de ser dones (acadalluna@gmail.
com).

el casino musical compleix 200 anys... 
i precisa de la teua col·laboració

Godella en lluita contra les inundacions

A cada lluna

 el cap de setmana del 15 i el 
16 de desembre va tindre lloc a 
Xicranda l’exhibició de modelis-
me ferroviari que l’associació tra-
dicionalment venia fent al mes de 
desembre i des de fa uns anys no 
es podia mostrar al públic.
per la mostra - celebrada amb mo-
tiu dels nadals i per els més xico-
tets - passaren una gran quantitat 
de persones, especialment xiquets, 
que pogueren gaudir d’una acti-
vitat diferent i en la que es pogué 
veure un reproducció de l’estació 
de Pla de la Vallesa ambientada 
en el trenet dels anys 70 realitza-
da de manera artesanal a escala 0 
(1:43) formant part d’un conjunt 
modular de 15m de llargària.
En l’exhibició també es mostrà 
per primera vegada una maqueta 

modular a escala h0 i sistema di-
gital que estem construint a l’antic 
mercat i la qual consististeix en 24 
mòduls de 92cm x 40cm, els quals 
poden ser colocats en diferents 
ordres per a conformar un circuit 
diferent cada vegada i que permet 
simular la circulació de trens de 
forma real, amb caps d’estació i 
diversos maquinistes.
Esta maqueta modular mostra 
un paisatge valencià de l’Hor-
ta Nord i part de la muntanya de 
l’Alt Palància, representant l’antic 
Ferrocarril Central d’Aragó en lo 
que avui en dia és la via Xurra que 
uneix València amb Puçol.
des de l’associació agrair a tots 
els que vareu vindre, vos esperem 
en la pròxima. No us pergueu de-
tall a la nostra web: afergodella.es

 La Asociación Protectora Feli-
na y Canina (FELCAN) ha sufrido 
un importante robo. Han desapare-
cido la totalidad de las vallas que 
rodean la parcela uno del futuro 
refugio de animales abandonados, 
Oasis, que Felcan está construyen-
do. en total 246 metros lineales de 
vallas a los que hay que sumar los 
postes que sujetaban cada panel. 
Entre el coste de las vallas más la 
mano de obra, la protectora calcu-
la que el coste de lo robado puede 
estar cercano a los 10 mil euros.
Este hecho ha sido un revés para 
Felcan que ve como en lugar de 
adelantar, retrocede. Estamos 
en una época de pocos recursos 
donde los donativos, a pesar de 
ser muchos no son suficientes, y 
donde la administración pública 
tiene muchas palabras pero pocos 
hechos. Las obras van muy len-

tas ya que las exigencias legales 
son muchas y por ello se dispara 
el presupuesto. El robo ha sido 
desolador para esta ONG porque 
además, consideran que ha sido 
estudiado y premeditado ya que se 
trata de paneles modulares de 2.5 
metros por lo tanto han necesitado 
su tiempo y vehículos de grandes 
dimensiones.
Hay muchas formas de ayudar a 
Felcan, desde el voluntariado has-
ta asociarse o hacerse padrino. La 
mejor forma de ayudar es adoptar 
uno de sus perros o gatos, normal-
mente animales muy desfavore-
cidos ya que Felcan casi siempre 
suele rescatar perros y gatos anci-
anos o con enfermedades crónicas. 
Para hacer donativos se ha habili-
tado la cuenta de Caixa Popular 
es89 3159 0040 78 2384209223.

L’Associació Ferroviària de 
Godella torna a obrir per Nadal

Roban la totalidad de las vallas del 
refugio de animales de FELCAN

Públic visitant de l’exhibició de Modelisme Ferroviari.
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Partits polítics

El Gobierno 
ha aproba-
do el Plan 
de Empleo 
Joven 2019-
2021 para la 
formación e 

inserción laboral de los menores 
de 30 años. entre sus objetivos 
destaca el establecimiento de un 
marco laboral de calidad en el em-
pleo y la dignidad en el trabajo y 
hacer protagonistas a l@s jóvenes.
la vigencia del plan son tres años 
y el presupuesto destinado será de 
2.000 millones de euros: 670 mi-
llones en 2019, el resto se repartirá 
en los Presupuestos Generales del 
estado de 2020 y 2021.
Medidas para reducir el desempleo 
juvenil: programas de economía 

Social; Startups con incubadoras 
de empresa; proyecto de partena-
riado “peer suppor”; convenios 
de colaboración con organizacio-
nes intersectoriales de autónomos; 
programa orienta JoVen con 
3000 orientadores; lanzaderas de 
empleo; diagnóstico e itinerarios 
personalizados de inserción; ori-
entación integral para personas 
jóvenes migrantes y colectivos 
vulnerables.
medidas de formación y capaci-
tación para reducir el desempleo 
juvenil: competencias digitales; 
sectores estratégicos; cualifi ca-
ción agraria; Segunda oportunidad 
con becas; Escuelas de segunda 
oportunidad; modelos innovado-
res en formación y empleo; FP 
dual; estatuto de prácticas no la-

borales; Plan de retorno del 
talento; impulso de los pro-
gramas de formación y trans-
misión de conocimiento a 
través del contrato de relevo.
medidas para reducir el des-
empleo juvenil y la brecha de 
género: agentes de igualdad; 
apoyo a startups tecnológi-
cas o para mujeres jóvenes; 
Apoyo mujeres del mundo 
rural; promoción de la igual-
dad efectiva de mujeres y 
hombres y la igualdad de tra-
to y de oportunidades.
El Plan persigue la formación 
de:
- un 43% (100.000) de las perso-
nas jóvenes iunscritas como des-
empleadas y que no disponen de 
titulación en eso, en competenci-

as clave en lengua y matemáticas.
- un 30% (80.000) de personas 
jóvenes en competencias lingüís-
ticas.
- 225.000 de las personas jóvenes 
en competencias digitales, 75% en 

competencias básicas y 25% en 
competencias superiores
- un 25% (40.000) de las personas 
jóvenes en competencias en secto-
res estratégicos.

el gobierno lanza su plan de choque por el empleo joven 2019-2021

El grup de 
govern mu-
nicipal va 
presentar els 
seus pressu-
postos per a 
l’any 2019 en 

el ple de 29/11/2018. un pressu-
post de 11.095.000 euros, on més 
del 90% dels diners estan ja com-
promesos i deixen poc de marge 
per a la discussió política. un 49% 
va destinat a pagar el personal, un 
36% a pagar els serveis munici-
pals i un 6% a pagar el deute. En 
la pràctica solament es pot decidir 
per menys del 10% del pressupost, 
bàsicament la partida d’inversi-
ons (540.200€) i les subvencions 
i transferències a diverses asso-
ciacions del poble (al voltant de 

150.000€).
PP, Ciudadanos i Canviem entre 
tots uniren els seus vots en con-
tra del límit de despesa, requisit 
previ a l’aprovació del pressupost 
i manifestaren, com també va fer 
eu, la seua oposició a este pres-
supost. No és la primera volta, que 
partits de diferent signe polític, es 
recolzen mútuament i s’alien per 
tombar propostes del govern mu-
nicipal. Lamentablement, com ha 
passat altres voltes, els hem dema-
nat propostes alternatives i no en 
tenen cap. 
pp i c’s perquè demanen a l’ajun-
tament, rebaixes fi scals que allà on 
governen ni han fet, ni faran i no 
ofereixen solucions ni econòmi-
ques, ni urbanístiques als proble-
mes de este poble. gràfi cament 

“ni saben, ni fan, ni deixen fer”. 
cet i eu, perquè malgrat que 
s’han incorporat algunes de les 
seues demandes, pugen les exi-
gències, negant-se a acceptar que 
el pressupost municipal no pot es-
tirar-se infi nitament, perquè tenim 
uns deutes a pagar i també unes 
limitacions legals. Es lícit votar en 
contra d’un pressupost amb el qual 
coincideixes en un 99%?
S’acosten eleccions autonòmiques 
i municipals, i uns i altres pretenen 
paralitzar l’administració munici-
pal, per després poder dir que no 
s’ha fet res. No ho aconseguiran. 
Continuarem treballant per a fer 
que tot el que estiga en les nos-
tres mans funcione: que cada dia 
es reculla el fem, que els semàfors 
i l’enllumenat funcionen, que les 

activitats esportives i culturals 
continuen, que la biblioteca i Xi-
caranda òbriguen cada dia les por-
tes, que les ajudes socials arriben 
puntualment, entre altres. 
hi haurà però damnifi cats i seran 
els conjunt dels nostres veïns i ve-
ïnes. Afectarà a les inversions, que 
teníem previstes, com la senyalit-
zació de carrers, l’equipament de 
parcs i jardins, l’enllumenat de 
partides rurals en el secà, l’equi-
pament d’instal·lacions culturals 
i educatives, la compra d’ordina-
dors o les obres de drenatge contra 
les inundacions. Sense pressupost 
aprovat, no serà possible contrac-
tar-les, ni executar-les. 
tampoc és possible prorrogar les 
subvencions a les entitats esporti-
ves, culturals, educatives, festives 

i ONG’s que les rebien. Hauran de 
fer ajusts econòmics i reduir o can-
cel·lar activitats, mentre no pugam 
superar esta situació. 
tingueu la convicció que malgrat 
tot, el grup municipal de compro-
mís continuarem treballant, per a 
fer uns nous pressupostos o per 
prorrogar els actuals. Som i serem 
socis lleials de govern, amb tots 
aquells grups que no entenguen la 
política com posar pals a les rodes, 
sinó que vulguen treballar colze 
a colze per este poble, arribar a 
acords i trobar solucions als pro-
blemes d’este municipi. 

L’oposició deixa el municipi, sense pressupost, sense inversions i sense subvencions

el pasado 29 
de noviembre 
tuvo lugar el 
pleno don-
de el actual 
equipo de go-
bierno llevó 

los presupuestos para el año 2019 
pretendiendo su aprobación, unos 
presupuestos que no son los que 
necesita el municipio, y no sólo 
porque como manifestó el parti-
do Popular, y los demás grupos 
en la oposición, que los votarían 
en contra, sino porque ni siquiera 
los propios integrantes del equi-
po de gobierno creen en ellos, la 
portavoz del grupo de eu mani-
festó que si los mismos se hubie-
ran votado se habría abstenido. Y 
ante tal manifestación por uno de 

los integrantes del actual gobierno 
nos preguntamos ¿tenemos que 
creer en unas cuentas públicas que 
ni los propios que, en teoría, han 
participado en su elaboración cre-
en en ellas? ¿es capaz el equipo de 
gobierno en consensuar unos pre-
supuestos? ¿prevalecen las luchas 
internas a los intereses del muni-
cipio?. La falta de aprobación de 
unos presupuestos, que no cuenta 
con el voto favorable de todo aquel 
que está en el equipo de gobierno, 
debería llevar a aquél que está al 
frente de un equipo a presentar 
inmediatamente su dimisión, y no 
sólo por esta falta de aprobación 
sino porque además ha sido repro-
bada, lo que demuestra una falta 
total de confi anza en la gestión 
desarrollada. El presupuesto que 

ahora mismo necesita Godella, y 
que es el que pretende el Partido 
Popular, es un presupuesto en el 
que se rebaje la carga fi scal que 
soportan los vecinos, que suponga 
una inversión real en calles, par-
ques y jardines, limpieza y todo 
aquello que necesita el vecino en 
su día a día, un presupuesto que 
fomente el empleo, un presupues-
to que prevea un desarrollo urbano 
sostenible.
la falta de aprobación del presu-
puesto afectará al funcionamiento 
de la vida asociativa del municipio 
así como a las inversiones necesa-
rias con las que mejorar los servi-
cios de los vecinos, sin que nadie 
asuma su responsabilidad.
Esta falta de aprobación debería 
hacer que tanto el responsable de 

su elaboración como de quien está 
al frente del gobierno pusieran sus 
cargos a disposición de la corpo-
ración siendo sustituidos, aun cu-

ando esto no va a pasar, pues una 
cosa es predicar y otra muy distin-
ta es dar trigo.

un ayuntamiento sin presupuesto para 2019

Concejales del PP, al servicio de Godella, a tu servicio.
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termina el 
año 2018, 
casi también, 
terminan los 
cuatro años 
de mandato 
del actual go-

bierno local en el Ayuntamiento 
de Godella.  Es el mejor momento 
para hacer balance, del gobierno 
de pspV, compromís e izquierda 
Unida. 
Fruto de un gobierno débil, en mi-
noría y, tremendamente arrogante, 
no se han solucionado problemas 
de calado para el municipio, sien-
do los vecinos y vecinas de Gode-
lla los únicos perjudicados. 
Hemos contemplado cómo, el 
Ayuntamiento de Godella, gober-
nado por una bicefalia entre PSPV 

y Compromís, no sólo ningune-
an y dejan de lado al único socio 
que les queda en el gobierno, iz-
quierda Unida, sino que, además, 
las crispaciones entre los dos pri-
meros han provocado un Ayunta-
miento caótico, descoordinado e 
ineficiente. 
Un ejemplo se contempla en el 
incumplimiento de aprobar la Re-
lación de puestos de trabajo para 
los funcionarios de la Administra-
ción local. Ello consecuencia de 
la falta de diálogo y, por tanto, de 
consenso entre los representantes 
de los trabajadores y el Grupo de 
Gobierno. 
Y no sólo ocurre con los funciona-
rios del propio Ayuntamiento, sino 
que la falta de acuerdos es eviden-
te en los empleados del Conserva-

torio, por ejemplo. Profesionales 
que cumplen contratos tempora-
les, que son despedidos en julio, 
para volver a firmar el contrato en 
septiembre. 
otro problema, el desorganizado 
departamento de contratación, ha 
provocado que el Ayuntamiento 
no haya sido capaz de actualizar 
y adecuar en tiempo y forma las 
contrataciones que son necesarias 
para realizar mejoras en el muni-
cipio como, por ejemplo, las obras 
de adecuación de la calle mayor. 
El problema de aparcamiento en el 
casco antiguo, la falta de limpieza, 
el mal estado de nuestros parques, 
la nefasta cobertura en la mayoría 
del municipio y todo Campolivar, 
la falta de visibilidad de nuestro 
comercio local fuera del casco 

urbano, el problema de las inun-
daciones en el centro del pueblo 
como en el barrio de Concheta, 
carreteras hundidas y tapadas con 
parches que saltan con un poco de 
lluvia, todo ello es la consecuencia 
de un equipo de gobierno abocado 
al fracaso.
Y, lo único que le preocupa al 
Gobierno de PSPV, Compromís e 
izquierda unida es utilizar dinero 
público para promocionar un Plan 
General de Ordenación Urbana 
que, primero, obvia cualquier so-
lución al problema de las inunda-
ciones y del tráfico en la cV-31 y 
cv-310, siendo además un fracaso 
para la protección del medio am-
biente, sino que, además, se gas-
tan dinero público para encargar y 
promocionar un video explicativo 

sobre una modificación que no van 
a poder aprobar. 
todo ello, sumado a la presenta-
ción de los últimos presupuestos 
que ha expuesto el equipo de go-
bierno para 2019, irreales, inflados 
y absolutamente electoralistas, 
hacen que pspV, compromís e iz-
quierda Unida pierdan toda credi-
bilidad para llevar a cabo una ges-
tión eficiente y óptima de godella. 
Ciudadanos se presentará, para las 
próximas elecciones municipales, 
como una alternativa de gobierno 
seria, responsable y comprometida 
con los problemas reales que pre-
sentan nuestros vecinos y vecinas, 
haciendo de la política útil la me-
jor de las herramientas para satis-
facer las necesidades que presenta 
Godella.

gobierno agotado y sin credibilidad que finaliza su mandato en godella

El Urbanis-
mo, o lo que 
es lo mismo, 
la definición 
y planifica-
ción de la 
Godella en 

la que queremos vivir, no puede 
delegarse en políticos y técnicos. 
Porque la ciudadanía sabemos que 
servicios necesitamos, cómo debe 
ser el entorno que nos rodea, don-
de y cuanto queremos crecer, con 
qué tipo de viviendas... debemos 
ser co-participes del proyecto de 
pueblo en el que habitaremos. El 
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) es el documento legal 
que recoge todas estas cuestiones. 
desde hace 28 años, godella  tie-
ne el mismo PGOU, un plan que 

fue pensado para durar 8 años y 
cuya falta de ejecución ha tenido 
consecuencias tan gordas como las 
expropiaciones millonarios que pa-
gamos. en 1999, cuando esquerra 
Unida tuvo la responsabilidad de 
urbanismo, se realizaron cuatro 
mesas de discusión y aportación y 
las conclusiones de estos debates 
se pasaron a un equipo redactor 
que comenzó un nuevo pgou, el 
cual, sin embargo, no llegó a tér-
mino. Posteriormente, ninguno 
de los partidos mayoritarios que 
ha gobernado Godella, ha sabido 
ver la importancia de actualizarlo. 
Se ha optado por remiendos más 
sencillos y económicos pero peor 
planificados, como la actual modi-
ficación del pgou. este proyecto, 
que surgió de la urgencia de evitar 

pagar más millones en expropiaci-
ones, propone construir unas 400 
viviendas más de las que actual-
mente podrían edificarse, a cambio 
de conseguir sin coste, las zonas 
verdes que establece la ley. EU re-
alizamos a la misma varias aporta-
ciones como que no pudiera cons-
truirse ninguna casa hasta que las 
obras que eviten las inundaciones 
estén finalizadas, o que se asegure 
un 30% de viviendas públicas en 
régimen de alquiler. Sin embar-
go, este proyecto sigue sin gustar 
a muchos sectores al haberse di-
señado sin prácticamente ninguna 
participación o no tener en cuenta 
lo que supondrá el aumento de ha-
bitantes o la destrucción de zonas 
verdes. el 31 de diciembre acaba 
el periodo que impedía a los propi-

etarios solicitar nuevas expropiaci-
ones pero la ampliación del mismo 
hasta finales de 2020, abre nuevas 
posibilidades: basta ya de remien-
dos, de no trabajar codo con codo 
con la población en el proyecto de 
futuro que deseamos para Gode-
lla. Necesitamos un nuevo PGOU. 
ésta es la opción a defender si pi-
ensas que:
• sólo una planificación seria de 
nuestro territorio puede proteger y 
mejorar nuestro patrimonio y espa-
cios naturales.  
• si quieres que exista y se aplique 
en Godella, una política de vivien-
da que establezca cuánto queremos 
crecer y de qué manera, que impida 
la especulación y garantice el acce-
so a una vivienda digna de alquiler.
• si piensas que hay que integrar 

solidariamente unos barrios con 
otros y distribuir de manera igua-
litaria, zonas verdes y dotaciones 
sociales y sanitarias.
• si crees que hay que actuar res-
pecto al tráfico e impedir una 
mayor saturación.
• si hay que replantearse la califi-
cación del suelo actual incorporan-
do espacios protegidos y medio-
ambientales, para poder tener Les 
Pedreres y evitar la destrucción de 
zonas verdes.
El PGOU establece aspectos vi-
tales para nuestra calidad de vida, 
temas de tanta importancia que ne-
cesitan la participación de tod@s, 
porque tod@s viviremos con el re-
sultado. No podemos seguir retra-
sando un nuevo PGOU. Hagamos 
las cosas bien.

donde vamos a vivir

A pocos me-
ses del final 
de la legisla-
tura no queda 
más remedio 
que echar la 
vista atrás. 

El programa político del gobierno 
no se está cumpliendo. Los pre-
supuestos municipales, necesari-
os para distribuir la recaudación 
municipal en el bienestar de los 
ciudadanos y trabajadores de Go-
della, no cumplen las expectativas 
que todos esperamos para mejorar 
la convivencia diaria y por eso no 
los hemos votado a favor en los úl-
timos 3 años. 
“Moderat optimisme de la hisenda 
pública”, nos decía el concejal del 
área. Pero no podemos crear una 

empresa pública para gestionar nu-
estros servicios municipales (nos 
ahorraría muchos miles de euros) 
porque debemos 11 millones a un 
plan financiero que nos va a tener 
atados durante años. por ejemplo 
la remunicipalización de la agen-
cia tributaria (iniciada por cet y 
ya realizada) supone un ahorro de 
más de 100 mil.
El urbanismo en Godella depende 
de la alcaldesa. La que hace unos 
años decía: “No podem continuar 
tramitant modificacions parcials 
del Pla General perquè qui hem de 
decidir els usos i actuacions que 
volem que es facen a Godella som 
la gent que hi vivim, no les cons-
tructores” hace lo imposible (vi-
deos que cuestan 4.000€, talleres 
de paisaje sin relevancia técnica, 

declaraciones en los periódicos…) 
para convencernos, sin ninguna 
base real, que una nueva modifi-
cación parcial con 420 viviendas 
entre el EPLA y el cuartel militar 
nos va a salvar de la ruina. dinami-
tando uno de los escasos pulmones 
verdes que nos quedan.
Sigue cerrado y abandonado el 
parque de la devesa. tres años 
pagando y más de 25 sin proyecto 
real alguno. ¿que ha pasado con la 
casa de los artistas? ¿dónde está la 
subvención de 60 mil euros para su 
rehabilitación?
no se actualizaban los derechos de 
los empleados municipales desde 
2007. los trabajadores ven como 
se protegen unos puestos de trabajo 
denunciados por la Agencia Anti-
corrupción mientras no se defien-

den los derechos de quienes llevan 
más de 15 años en su puesto. ¿se 
han preguntado por qué tarda tanto 
este ayuntamiento en tramitar las 
cosas? Hay un verdadero problema 
de fuga de trabajadores. El último 
el Vicesecretario, cuya plaza se 
creó este año, la ocupó en marzo y 
la dejó en noviembre. Un ejemplo 
más es el de la Policía Local que si-
gue ubicada precariamente en una 
salida de emergencia del Pabellón.
Los ciudadanos vemos cómo el 
pueblo avanza sin rumbo, o no 
avanza. sólo hay que ver el estado 
de sus calles, aceras, edificios, del 
tráfico, los cortes de electricidad y 
de los problemas de inundaciones. 
quejas que vienen repitiéndose du-
rante años.
Vemos cómo la Plataforma de Soli-

daritat ciutadana atiende cada vez 
a más familias. En Godella, uno de 
los pueblos más “ricos” de Valen-
cia. Advertimos que hay vecinos 
que no pueden pagar la luz o el 
agua porque las ayudas de la Gene-
ralitat no llegan. ¿Saben como les 
ayuda el Ayuntamiento? Sencilla-
mente, no lo hace.
La transparencia en la gestión mu-
nicipal es un tupido velo. ¿Saben 
cuanto nos cuesta la recogida de 
basuras? ¿Cuanto cuestan las acti-
vidades de un domingo cualquiera 
o las luces navideñas? ¿pueden en-
contrar en la web municipal todo lo 
que les interesa saber de Godella?
Godella va bien y la culpa es de 
los demás, es lo que oiremos por 
parte del equipo de gobierno en los 
próximos meses. 

Balance de la legislatura tras romper PSOE, Compromís y EU el pacto de gobierno
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febrer

Agenda

Tutor: Franco Pedrós

Lloc: Jardí Clot de Barrabàs
Horari: 9:00 a 18:00 h

SESSIó dE TrEBALL 
ASSOCIACIó vALEnCIAnA BOnSAI2

d
is

sa
bt

e

Entrada gratuïta.
‘Peter Grimes’, de Benjammin Britten.
Participa Rafa Fernández Maximiano.

Lloc: Casino Musical
Horari: 19:00 h

dESCOBrInT L’òPErA:
COnFErènCIA I PrOJECCIó2

d
is

sa
bt

e

Entrada gratuïta.
‘Fidelio’, de Ludwing Van Beethoven.
Participa Ana María Botella Nicolás.

Lloc: Casino Musical
Horari: 19:00 h

dESCOBrInT L’òPErA:
COnFErènCIA I PrOJECCIó9

d
is

sa
bt

e

Entrada gratuïta.
Selecció d’àries i duets d’òpera.
Participen Gemma Soler (Soprano), Alberto Ballesta 
(Tenor) i Giorgio Celenza (Piano).

Lloc: Casino Musical
Horari: 19:00 h

dESCOBrInT L’òPErA:
rECITAL LírIC16

d
is

sa
bt

e

‘DanzARTE Sana’
Activitat gratuïta.
reserves: 620765332
Organitza: Associació A Cada Lluna

Lloc: Escola de dansa Pilar Ferrer
Horari: 12:00 h

TALLEr dE dAnSA2

d
is

sa
bt

e

Curs escalada (60€)
Tres sessions de dos hores en rocòdrom els dies 12, 
13 i 14. Una eixida pràctica a la muntanya el dia 17.
Curs vies ferrates (40€)
Eixida pràctica a la muntanya el dia 16.

Lloc: Poliesportiu
Inscripcions: 699977352 / 963643006

CUrS ESCALAdA I vIES FErrATES12
al 17

Llibre: ‘El ancho mar de los sargazos’.
Autor: Jean Rhys.

Lloc: Xicranda
Horari: 19:00 h

CLUB dE LECTUrA27

d
im

ec
re

s

A càrrec de la banda del conservatori Pintor Pinazo.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 18:30 h

COnCErT COnSErvATOrI22

d
iv

en
dr

es

Concert Zarzuela de l’orquestra i el cor del 
Casino Musical a favor de Médicos sin Fronteras.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 20:00 h

COnCErT CASInO MUSICAL23

d
is

sa
bt

e
Lloc: Parc del Molí
Horari: 23:00 h

FESTA dE CArnESTOLTES23

d
is

sa
bt

e

Acompanyem a la imatge totes les falles i la Junta 
Local Fallera de Godella.

Lloc: Des de la Falla Dr. Valls a la Falla 
Sant Sebastià
Horari: 11:00 h

TrASLLAT vErgE dESEMPArATS24

d
iu

m
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ge

Lloc: Jardí Clot de Barrabàs
Horari: 9:00 a 18:00 h

TrAnSPLAnTAMEnT ArBrES CAdUCS
ASSOCIACIó vALEnCIAnA BOnSAI23

d
is

sa
bt

e

Inauguració 1 de febrer a les 19:30 h.

Lloc: Vila Eugènia

EXPOSICIó MIr BELEngUEr1
al 22

Presentació del nou PGOU per a la redistribució 
de dotacions públiques pendents d’adquirir.

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 19:00 h

PrESEnTACIó PgOU14

d
ijo

us

Tots els dimecres a l’aula Ada Lovelace.
Cita prèvia: apoyoadl@godella.es

Lloc: Vila Teresita
Horari: 8:00 a 11:00 h

OrIEnTACIó LABOrAL6
13
20
27

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 17:00 h 

PrESEnTACIó FALLA CErvAnTES

d
is

sa
bt

e

2

d
is

sa
bt

e

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 17:00 h 

PrESEnTACIó FALLA dr. vALLS

d
is

sa
bt

e

9

d
is

sa
bt

e

Lloc: Carrer Major
Horari: 11:00 h (missa)
     12:00 h 
(benedicció d’animals)

SAnT AnTOnI

d
is

sa
bt

e

3

d
iu

m
en

ge

Amb la col·laboració del col·lectiu juvenil ‘La Figa 
Tendra’.

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 20:00 h 

gOdELLUnA: JAM SESSIOn I dJ

d
is

sa
bt

e

2

d
is

sa
bt

e

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 20:00 h (taller Mou-te amb 
ritme), 21:00 h (taller de menjar 
vegetarià) i 22:30 h (torneig de futbolí)

gOdELLUnA: MOU-TE AMB rITME, 
MEnJAr vEgETArIà I FUTBOLí

d
is

sa
bt

e

23

d
is

sa
bt

e

Jocs, tallers y activitats per a xiquetes y xiquets de 
3 a 12 anys.

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h 

dIUMEngES A L’ESCOrXAdOr: 
grAnS JOCS InFAnTILS

d
is

sa
bt

e

3

d
iu

m
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ge

Jocs, tallers y activitats per a xiquetes y xiquets de 
3 a 12 anys.

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h 

dIUMEngES A L’ESCOrXAdOr: 
COnFECCIOnA EL TEU PLAnETArI

d
is

sa
bt

e

10

d
iu

m
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ge

Jocs, tallers y activitats per a xiquetes y xiquets de 
3 a 12 anys.

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h 

dIUMEngES A L’ESCOrXAdOr: 
dIUMEngE dE TEATrE

d
is

sa
bt

e

24

d
iu

m
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ge

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 18:00 h 

PrESEnTACIó dEL nOU dISC dE 
rOdAMOnS TEATrE: ‘EMOCIOAnAnT’

d
is

sa
bt

e

24

d
iu

m
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ge

Jocs, tallers y activitats per a xiquetes y xiquets de 
3 a 12 anys.

Lloc: Casal Jove AlMatadero
Horari: 11:00 h 

dIUMEngES A L’ESCOrXAdOr: 
dIUMEngE dE MàgIA

d
is

sa
bt

e

17

d
iu

m
en

ge

Lloc: Xicranda

EXPOSICIó CArTOgrAFIA9/2

a l’1/3

Lloc: Teatre Capitolio
Horari: 17:00 h 

EXALTACIó FALLErES MAJOrS

d
is

sa
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e

16


